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Dar 6 Bilijonai Doleriu Kariuomenei
Angliakasių vadas
ANTIFONOS

“Vilnies” Pruseikai mūsų
antifonos (jo išsireiškimas)
baisiai nepatinka. Na, ir jos
jam pradėjo nepatikti kaip
tik tuo laiku, kai mes pas
kelbėm, jog katalikiškoji vi
suomenė perka Jungtinių
Valstybių apsaugos bonus.
Na, ir kaip jam gali pati
kti, kai katalikiškoji visuo
menė ne tik, žodžiais, bet ir
darbais pasirodo patriotingai: perka šio krašto apsau
gos bonus, o ne Maskvai au
kas renka.

TREMTINIAI
Kiek gudriau pasisakė tos
pat “Vilnies” Jagminas, ku
ris prisipažino, jog toks ka
talikiškosios visuomenės pa
sireiškimas nėra pronaciš-

Japonu pasiunti
nys matės su
Rooseveltu

108 MILIJONAI DOLERIU SKIRIAMA
JUNGTINIU VALSTYBIŲ LAIVYNUI
Prekybinių laivų apginklavimui bus

paskirta 120,000,000 dolerių
WASHINGTONAS, lapkri
čio 17 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas forma
liam pasikalbėjimui priėmė
specialų Japonijos pasiunti
nį Saburo Kurusu. Pasikal
bėjimas nusitęsė virš valan
dos ir jame aptarta susida
riusi situacija Ramiajam
vandenyne.
Tačiau šiuo tarpu dar nie
ko nežinoma ar prieita ko
kio nors artimesnio susitari
mo.
Į Baltuosius Rūmus Ku-

WASHINGTONAS,
lap
kričio 17 d. — Prezidentas
Rooseveltas šiandie kreipės
į kongresą kad būtų paskir
ta dar $6,687,369,046 kariuo

Naciai skelbia
užėmę Kerčą

menei. Tai būtų daugiau ne
gu pusė tos sumos, kuri bu
vo paskirta tam tikslui ank
sčiau.
Apskaičiuojama, jog šios
sumos $388,000,000 būtų aki
riama praplėtimui karo rei
kmenų gamybos ir $269,000,
000 būtų paskirti Philipinų
kariuomenei.
♦i
Karo sekretoriaus teisės

Prezidentas Rooseveltas
taip pat rekomendavo provi
ziją, pagal kurią karo sek
retoriui būtų leista sunau
doti bet kokius kariuomenei
įgytus reikmenis nuo šių me
tų kovo mėnesio 11 dienos
taip, kaip jo nuožiūra ver
tingiausia.
Kitoje vietoje Prezidentas
pareikalavo, kad kongresai
paskirtų $308,050,000 laivy
nui, įimant ir $120,000,000,
kurie būtų skiriami įrengi
mui apsaugos
reikmenų
Amerikos
prekybiniuose
laivuose.

BERLYNAS, lapkričio 17
d. — Vokietijos karo vado
("Draugas” Acme teiephoto)
vybė pareiškė, jog vokiečių
Angliakasių organizacijos prezidentas J. L. Lewis praneša laikraščių reporteriams, ir rumunų kariuomenės už
kad pasitarimais su plieno kompanijomis nieko gera neatsiekta ir streikas turi vykti. ėmusios rytiniam Krymo
kalaujame “atiduoti Lietu rius Hull.
Spaudos atstovams Japo
vos karo tremtinius (mano
---- Į pusiasalyj esanti Kerė uos
pabr.) vokiečių fašistų bu nijos diplomatai nieko ne
tą.
pareiškė ir net atsisakė ko
deliams”.
Kerė uostą vokie
ANGLIES KASYKLŲ STREIKAS PLEČIASI čiaiUžėmę
Pirmiausia mes niekados mentuoti paskutiniąsias ka
atsidūrė visai netoli
nereikalavom atiduoti
iš ringas kalba Japonijos par
Kaukazo,
nes rytinį Krymo
Kariuomenė nepa
tremtųjų lietuvių (ne Lietu lamento posėdyje.
pajūrį nuo Kaukazo teski
vos karo tremtinių) vokie
ria
tik siauras sąsiauris.
Komisaras rusams dės* pareiškia Lewis Krizis Pacifike
čių budeliams, o antra, ir
Savo
pranešime vokiečiai
įdomiausia, Jagmino prisi Japonų taikos
BERLYNAS, lapkričio 17
WASHINGTONAS, lapkri pabrėžę, jog šiose kovose
pažinimas, kad Rusijos Si
WASHINGTONAS,
lapkri

d.
—
šiandie
Hitleris
suda

čio 17 d. — Šiandie virš Ra Kęyme rusai netekę 101,600
bire esą lietuviai yra trem sųlygos griežtos
rė organizaciją, kuri turės čio 17 d. —r fiJD-uniioa ang miojo vandenyno kabo juo kareivių.
tiniai. Vadinas, jie nėra pa
valdyti okupuotąją Rusijos liakasiai < šiandie paskelbė di krizio debesys.
tys savo noru pasitraukę iš
TOKIJO, lapkričio 17 d. teritoriją. Šios . organizaci įvairiose anglies kasyklose
Japonija pareiškė savp są Pastovus bombardavimas
Lietuvos, bet prievarta išva — Šiandie Japonijos prem jos priekyje paskirtas naciz streikus,
pasipriešindami lygas, kurių pasiremiant ga
Iš karo fronto praneša Suimtas ašies
ryti, atseit, ištremti. Vokie jeras gen. Hideki Tojo pa mo idealogijos vadas Alfred Prezidento Roosevelto parei Įima būsią Tolimuose Rytuo ma, jog nacių bombanešiai į i
čiai, rodos, jų neištrėmė, tiekė parlamentui mažiau- Rosenberg ir jo padėjėju Al škimui, jog anglies kasyk se palaikyti taiką, bet tos be pertraukos bombarduoja iaivas Jau UOSie
nes jie dar prieš pat karą sius Japonijos reikalavimus fred Meyer.
los turi pasilikti atdaros.
sąlygos yra kaip tik priešin Maskvą ir Leningradą, kai
išgabenti, negalėjo ir lietu taikos palaikymui RamiąJohn
L.
Lewis
kalbėdamas
gybė Amerikos nusistovėju tuo pačiu laiku kiti vokiečių WASHINGTONAS, lapu.
Ukrainos komis! onierium
viai jų ištremti, belieka... jam vandenyne.
unijos
paskyros
komisijos
šiai politikai Pacifike.
bombanešiai apmėtę bombo čio 17 d. — Laivyno depai
na, bet paliksime “Vilniai”
Pasak jo, Japonijos vy Rosenbergo vadovybėje pas susirinkime pareiškė, dėl šio
Kai šie pareiškimai pada- mis rusų kariuomenės stošią mįslę įspėti — ji tuo rei riausybė laukia, kad trečio kirtas Erich Koch, rytų Pru streiko kalčiausia esanti ryti Tokijo, Washingtone ta vykias ir susisiekimą Mask- tamentas šiandie paskelbė
6 dieną suim
kalu labai įmantri.
sios valstybės susilaikytų sijos gubernatorius. Komiši- Bethlehem plieno kompani rėsi Prezidentes Rooseyel-I vos ir Valogdos apylinkėse. jog lapkričio
ateg laivaSi kuria bu.
onierium
Ostlandui,
į
kurį
kliudžiusios sėkmingą bai
ja, kuri viena nesutinkanti tes sekr. Hull. Japonijos
Rytų fronte, pasak vokie vo prisidengęs Jungtinių
gimą karo Kinijoje, kad Ja įeina Lietuva, Latvija ir pasirašyti
“
elosed
shop
”
ambasadorius ir specialus c.ų, daugelyj vietų pasiro valstybių vėliava, yra voSTREIKAI
poniją supančios valstybės Baltarusijos dalys palieka
pasiuntinys. Po pasitarimų dęs sniegas ir lijundra, kas ki či
nrekvbinis
laivas
Šiuo metu Amerikos dar ne tik susilaikytų nuo tie mas Heinrich Lchse. Kiti kontrakto.
Hull
pareiškė,
jog
esą
vilčių
žymiai
sunkiną
karo
veiksO
denwald
ir
jog
šiandie
jis
bo fronte susidarė tikrai ne sioginių karo veiksmų, bet komisionieriai bus paskirti
Sąryšyj su pranešimais,
susitarti.
Tačiau
Washingto
mus.
pavydėtina situacija. Kai panaikintų ir tokius nedrau vėliau.
kad gali šiam streike būti
atgabentas į San Juan uosne
ir
kitur
į
šias
galimybės
kurie darbo vadai, ne visai gingus žygius kaip ekonomi
panaudota kariuomenė Letą, Puerto Ricoje.
suprantamais
sumetimais, nė blokadą ir atnaujintų
wis pabrėžė, jog: “Pagaliau žiūrina labai pesimistiškai. Serbų partizanai
Laivynas skelbia, jog
užsimojo parodyti savo pa- ekonominiu8 aantykjUs su
kariuomenė negi šaudys
v
, prieš du mėnesius laivas iš
Japonų kariuomenė žmones ir ji neis į kasyklas
jėgumą. Mes žinome neišma Japonija.
kovoja prieš nacius plaukė iš Japonijos uosto
tuoj amą darbo galią, mes
kasti anglies.
| Yokohamos ir apiplaukęs
Rusai šiaurėje
Savo kalboje gen. Tojo
suprantame dažnai sunkią aiškiai pabrėžė, jog Jungti Indokinijon
LONDONAS, lapkričio 17 apie Cape Horn vyko į Bor
fiajonetai ir anglis
darbo žmogaus dalią ir mes nės Valstybės, Anglija, Ki
d. — Anglijos žinių agentu- deaux. Laivo krovinį sudasulaikė vokiečius
taip pat žinome, jog dažnai nija ir Olandijos Vakarų
ros Reuters pranešimu iš rė 3,000 tonų gumos žaliaSHANGHAJUS, lapkričio “Kareivių atvykimas netas darbo žmogus neteisin Indijos stengiasi militari- 17 d. — Patikimi šaltiniai pristatys anglių”, pareiškė
Jeruzalės skelbiama, jog per vos, didelis skaičius Amerigai eksploatuojamas,
bet niai Japoniją apsupti ir tai praneša, jog šiuo metu Japo Lewis. “Jei kareiviai at LONDONAS, lapkričio 17 eitos savaitės pabaigoje prie koje gamintų guminių pad. — Rusai šiandie praneša,
šiandie su darbo vadų
nusis
..
... , sudarą didžiausią kliūtį To- nija siunčia daugiau kariuo vyks į anglių laukus, kasyk jog Kalinino ir Tikvino zono Lebane miesto, pietinėj Ju- (dangų, minkštųjų riešutų ir
goslavijoj serbai partizanai ryžių nemažas kiekis,
tatymu mes negalime sutik
draugingumui, menės į Indokiniją ir iš to lų darbininkai ramiai pasi
se
raudonosios
armijos
kon
ti ir streikuojantiems dar
išnaikinę vokiečių ekspedici Laivo įgula sudarė trisde
gerai informuoti prancūzai liks namie. Jie žino, kad ba
tratakos
privertusios
vokie

bininkams negalime nuošir
nę 320 kareivių koloną.
šimt trys jūrininkai ir dvyVICHY, lapkričio 17 d. — spėja, jog dar prieš šio mė jonetai anglių kasyklose ne čius pasitraukti, šiose vieto
džiai užjausti.
Šie
pranešimai
skelbia,
lika karininkų.
nėšio pabaigą japonai mano pagamins anglies”.
se, pasak rusų, siaučiąs di jog visi apskyri serbų partii Vokiečiai bandė laivą paKai visam krašte visu Šiaurės Afrikos prancūzų pradėti kovas prieš Kiniją
Tačiau Washingtono šiuo delis šaltis, jog kartais ran zanų būriai sujungti pulk. skandinti, bet
įtempimu dedamos pastan kariuomenės vadas gen. Ma ar Siamą iš Indokinijos.
Amerikos
xime
Weygand
šiandie
tarė
ganiai
įsitikinę, kad Prezi dama sušalusių vokiečių la Mihailoričiaus vadovybėje,, kruzerio, kuris laivą sugagos sudaryti kaip galima di
Kariuomenės
transporti dentas Rooseveltas yra pasi vonai.
dėsnį produktingumą,
kai si su visais vyriausybes va
kuris šiuo metu pradėjo pla1 vo, vadovybės pastangomis
dais dėl Prancūzijos šiaurės niai laivai ir reikmenis į rengęs panaudoti kariuome
Tikrinąs
yra
Leningrado,
ne tik paprastieji darbo žmo
čią ofensyvą prieš ašies gar (laivas išgelbėtas.
Saigoną ir Hanoi atplaukia nę if pavesti jai tvarkyti Archangelsko ir Maskvos nizonus.
nės turi daug paaukoti, bet Afrikos likimo.
beveik kas diena.
anglies kasyklas.
geležinkelio mazgas ir pro
ir didžioji visuomenės dalis
Sakoma, jog vokiečiai
Dalinai
debesuota
ir
šilto
jį
greičiausiai
bus
siunčiasiunčią
daugiau kariuome- ROMA, lapkričio 17 d. —
jaučia sunkią karo naštą,
Šiuo metu apskaičiuoja Tuo tarpu neoficialiaisiais
ka.
Pietų
vėjai.
Šiandie italų komunikatai
ma
Amerikos
ir
Anglijos
pa
skelbiamieji skubiai strei
nės ir areštuoją įkaitus.
ma, jig Indokinijoje jau yra apskaičiavimais sprendžia
Saulė
teka
6:42
vai.,
sau

teskelbia tik apie anglų
kai atrodo kažkaip neteisė
sutraukta apie 45,000 japo ma, jog šiuo metu streikuo rama Rusijai.
lė
leidžias
4:28
vai.
bombanešių atakas Libijos
Svarbiausios
kovos
įvykv
ti.
nų kariuomenės, kai tuo tar ja 54,852 angliakasiai.
uoste Derna ir apie pašoriMASKVA,
lapkričio
17
d.
sios prie Kalinino, kur voTenka tik palinkėti, kad
pu japonų-prancūzų sutarty
kiečiai smarkesnę ofensyvą — Sovietų informacijos biu mą vieno anglų orlaivio
kogreičiausiai būtų susitar vu nesidžiaugia taip kaip je japonams buvo leista su
komunistai
nuduoda.
Tiesa,
KAIRO,
lapkričio
17
d.
—
pradėję lapkričio 14 dieną, ras šiandie pareiškė, jog šiaurinėje Afrikos dykumo
ta vykstančių streikų klau
traukti Indokinijoj tik 40,Washingtonui
Litvinovas, 000 kariuomenės.
Vakar paskelbta, jog šiau- bet paskutiniuoju laiku jie 1 Kryme jau pradėjo veikti je.
simais.
malonesnis, negu GPU agen
rėš Afrikoje sudaryta nauja buvo priversti pasitraukti į rusų partizanų būriai vokie Vakar dienos komunika
tas paskelbė, jog nuskan
čių užnugaryje.
tas Umanskis, bet, sakoma,
anglų armija, kuri pavadin pietus.
LITVINOVAS
dinta trys anglų garlaiviai.
NAIROBI, Kenya, lapkri ta aštuntoji armija.
būk Washingtono oficialiai
Raudonosios armijos lai
Paskutiniuoju laiku pla- žmonės vis dar prisimena čio 17 d. — Anglų praneši
Gal būt tai reiškia tik kraštis Raudonoji žvaigždė CHUNGKINGAS, lapkričio1 Du garlaivius nuskandinę
čiai buvo rašoma apie nau- Litvinovo pažadus 1933 me mai skelbia, jog Etiopijoje pergrupavimas esamų anglų rašo, jog prie Maskvos ir 17 d. — Kinijos karo vadas italų bombanešiai rytinėj
jąjį sovietų ambasadorių tais, kurių jis niekados ne- likusieji italų kariuomenėn karinių pajėgų Afrikoje, bet Rostovo vokiečiai pilnai su- gen. Chiang Kai-shekas pa Viduržemio jūroj ir vien\
Litvinovą. Tačiau kai kurių išpildė. Kiek čia tiesos sun- daliniai sukilę ir buvę nu gali būti, kad šiuo metu ac laikyti, bet tebetęsia atakas reiškė, jog atsiskaitymo va bombanešių torpedos nūs
spaudos sluogsnių praneši ku pasakyti, bet dalinai ga malšinti tik po smarkių ko glai savo kariuomenės skai suomių fronte, Kursko ir landa su Japonija jau atvy- kandinusios vakarinėj jūros
vų.
Orelio apylinkėse.
kusi.
dalyje.
mų, Wa8hingtonas Litvino- lima patikėti.
čių Afrikoje sustiprino.
kas, bet jis užsimiršo ir pri I ru™ ydeJ° Japonijos amba
dėjo, jog mes varome prohi I aadonus Washingtone No
tarišką propagandą, kai rei mura ir valstybes sekreto-
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
53,000 ANGLIAKASIŲ NEDIRBA

Lietuvių Kultūrinio Darželio bankietas
Cleveland, Ohio. — Lietu-' Bankieto dalyvių tarpe
vių svetainėje lapkr. 9 d., plačiai buvo kalbama, kad
buvo darbo pabaigtuvių ir komisija, kurioje Karpius
lietuvių džiaugsmo šventė, j, turėjo nusveriantį balsą, tykurią susirinko netoli 2001 čia buvo priimtas toks nusvečių, kuriame buvo pateik- tarimas, kad neleisti pasto
ta skani ir soti vakarienė, fišuoti žmonėms, kurie nėra
Nuotaiką kiek gadino ne- tautininkai. Jei tikrai totvarkingas programos vedi- kiais motyvais buvo padamas. Pirmiausia be jokios O^tas tos komisijos nutaritvarkos buvo pravesta bend- mas’ tai garbės nedaro banrų dainų programa. Išėjęs kiet0 komisijai.
ant scenos Luiza krėtė va-' ,visus nemaloniai nuteikė
karo rimtai nuotaikai netin-' k’tas Karpiaus pareiškimas,
kamus šposus, vietoje tvar- kad “šil‘ met,i bankiete nekingai dirigavęs bendras! bus Perstatinėjami ir tie
dalyvių dainas. Jeigu būtų žmonės, kurie darželiui teitinkamas dirigentas, tai pub k6 aukas ~ Penkines arba
likos dainuojamos dainos dešimkes, nes darželis reng
būtų suteikusios patiems da ti užbaigtas ir tų penkinių
lyviams daug pasitenkinimo, nebereikia.”
Toks storžieviškas ir ne
o dabar iš to bendro daina
vimo, išskyrus himnus ir mandagus komisijos atsto- į
dainą “Leiskit į tėvynę”, vo pareiškimas, svečių eilė-1
se sukėlė niurnėjimą ir įvai
niekas neišėjo.
rias replikas.
L. Kultūrinio Darželio pir
Jeigu darželiui paramos
mininkas Jonas Brazauskas, nebereikia, tai kitam kultūlabai rimtai ir gražiai pa- ros darbui gali priBirelkti ir
pasakojo apie atliktą didelį koks reika|as buv0 apie auMturos darbą ir perstatė, kQtojus uip paniekinaniiai
darželiui daugiausiai pasi atsiliepti, lyg tie aukotojai
darbavusius asmenis. Pasi tik dėlto, kad jie bankierodo kad daugiausiai nuo tuose buvo perstatomi, tas
pelnų darželio įrengimo dar aukas darželiui teikė.
be turi: adv. P. Chesnulis.
Neskaitant čia minėtų ko
kuris pirmininkavo per 10 misijos atstovo nevykusių
metų ir atliko patį sunkiau pareiškimų, šiaip visa kita
e
si uarbą.
programos dalis išėjo sklanToliau paminėjo pirmini n- džiai. Solistės: St. Maloniūkas, daug dirbo darželiui tė, Miliauskaitė ir Rasoliūtė
^Vilkeliai, Michaličienė ir j vykusiai solo padainavo po
Glugodienė, o visa eilė biz- 3-jetą lietuviškų dainelių, A.
nierių, kaip Kazys Obelienis Wilkelienei pritariant pianu,
ir kiti, yra žymiai pinigišPo vakarienei buvo šokiai,
kai parėmę.
Į griežiant Alberto Nemanio
Po pirm. kalbos, komisi- muzikantų grupei. Koresp.
jos vardu, padarė praneši
mą Karpius, kuris pareiškė,
kad komisija nutarusi šia 40 valandų atlaidams
me bankiete apsieiti be kai- nraAj|ię
bų Kai kurie buvo nustebę P»
tokiu

komisijos nutarimu,

nes darbo užbaigtuvėms paminėti bankiete, kaip tik
būtų tikę leisti pasakyti,,
nors po kelis žodžius tiems,!
kurie daugiausiai dėl darželio yra nuveikę, per 11-ka
metų.

Keuanee, III. — Sv. An

tano bažnyčioje buvo 40 vai.
atlaidai, kurie prasidėjo lapkričio 7 d. ryto iškilmingomis Mišiomis šv. ir baigės
lapkričio 9 d. 7 vai. vakare
mišparais.
Per visas tris dienas, ry-

Pirmiausiai dirbk tai, kas
reikalinga, sutvarkysi eko
nomiškai gyvenimą.
Meilė — pergalės karalie-

Motinos širdis, tai gelmė,
kurios dugne randasi dova
nojimas.

CONRAD

JI HOLO A LIST OF
THOUSANDS WH0
THIS YEAR ARE
BETHEEN 15 AND H5WHO WILL NEVER
TOUCH AMBITION’S
LADDER TO BECOME
ARnsrS, MUS/CtANS,
ENG/NEERS,
FARMERS OR
FATHERS ”

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

420 W. 63rd Street
ENGlewood 5888
KNGIewood 5840

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
flANTTRTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
L

Draugus

aciiic

leiepiiuio)

Plieno kompanijų anglių kasyklose išnaujo streikuoja 53,000 angliakasių, nes kom
panijos atsisako pripažinti uniją. Viršutiniam vaizde angliakasiai apleidžia kasyklas
Crucible, Pa. Apatiniam — angliakasiai sva rsto streiko klausimą Isabella, Pa.

sines jėgas tolesnei sunkiai ( daugiau kunigų su dvasine
gyvenimo kovai.
pagalba. Bet vietos žmonės,
Nors tuo laiku oras pasi
taikė ne visai tinkamas, bet
pamaldose žmonių lankėsi
Būkite malonūs

tais ir vakarais, gražius šiai
iškilmei pritaikintus pa
mokslus sakė plačiai žino
mas kun. J. Kidykas, S.J.
Atlaiduose dalyvavo ir kai
mynų kunigų; buvo kelioli
ka net ir iš kitų miestų. Vi
sa atlaidų eiga buvo tvar
kinga, todėl žmonės turėjo
progos sustiprinti savo dva-

gausiai.

Ištikrųjų, naudinga sie
loms, jei vieną kartą į me
tus esti 40 vai. atlaidai. Bet
toji šventė reikalauja ir pa
sišventimo ne vien iš klebono, bet ir visų parapijonų.
Nors ir naudingiausias žmo
gaus išganymui darbas da
romas, jis jokiu būdu nega
li apseiti be išlaidų. Reikia
pakviesti iškalbingą misio
nierių, reikia pakviesti ir

ADVOKATAI

ADVOKATAS

rt

TOO, HOLO AN
EVEN LONGER LIST OF
THE ŠAME - BŪT
MINE CONTINUES
ON TO THE NEXT
YEAR AND THE
NEXT AND ON
AND ON
UNLESS..,, ’»

137 No. Marion Street
Oak Park, Ulinois

KRAUTUVĖJE

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlaidomip Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

Tel.: Biznio
Rez.:

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

JOS F. BUDRIK

Fotografas

Whilney E. Tarutis
Grim Allies—War and Tuberculosis

kiek man žinoma, šiam iš nam žmogui išlaidų naštą
ganingam darbui nėra dos nešti, bet visi prisidėkime.
nūs. Todėl klebonas nors ge-' Tuomet bus lengva ir ma
riausius norus turėtų aprū-j lonu toji našta nešti.
pinti savo parapijonų sielos!
Senas parapijonas
reikalus, jei patys parapi- j
jonai tų reikalų nesupras,,
neatjaus, vienas žmogus, ar DR. SELMA SODEIKA,
ba ’kad ir keli, to negalės Į
O. D.
atlikti. Visi parapijonai, vie-1
AKIS IŠTIRINfiJA
ningai veikdami, lengvai ga
li tai atsiekti, ypatingai da AKINIUS PRITAIKINA
bar, kuomet darbai visu
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
smarkumu eina. Todėl, jei rioms akinių pagelba neužtenka.
norime dvasinę naudą iš at
VALANDOS:
laidų turėti, nepalikime vie- Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

CENTRINIS OFISAS:

SAVO

AKIMSI

TIK Viena pora aklu visam tfvenlmul. Saugokit Jaa. leisdami
šekaamlnuot! Jaa moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo rookalaa
gali sutelkti.
>1 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, karte pa iština
visų aklų Įtempimų.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-too
Telefonas CANAL 0518 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kaadlen >:00 a. m. Iki 8.80 p. m.
Trefi. Ir Bešt: 8:80 a. m. iki
T:88 p. m.

8133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos
vai. vak.

Iki

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS

S-toe

Ree. 6668 Bo. Talman Ava.
Km. TeL GROvehiU 0617
Office UL HEMIock 4848

Tel. CALumet 6877
184 NO. LA SALLE ST„
Room 2014
Tel. State 7672

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. PROspect 8526

gydytojas

V. W. RUTKAUSKAS

ra chirurgas

VaL: 2—4 ir 7—# vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia anaitarna.

2423 W. Marąuette Road

ADVOKATAS
6168 So. Talman Ave.

OR. STRIKOL’IS

Chicago, IIL

PHYSICIAN AND SURGEON

NARIAI

tai. OASal UIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West Cermak Rd.
Valandoa: 1—3 nnniet ir 7—8 v. v
REZTDENC1JA:
6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868
Ofiso tek: VIRginla 0086
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1-3 Ir 8-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomia pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1980
TaL CANaI 0267
Rm. tel.: PROspect 66A
TeL YARda BOTI.
Rea.: KENvroed 6107

4645 So. Ashland Avenue

Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8
Treč. ir Penk. 10 iki 6

DR. A. J. BERTASH

6322 S. Western Ave.

GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS
Ofiso vaL nno 1—8; nuo 8:80—8:80
Telefonas PROSPECT 1012
730 West 831b Street

t

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas;

CICero

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais 11-12

4276

Tel. CANaI 5969

UR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
OflM fceL CANaI SMi
Ofiso VaLi 2—4 ir 7—6
Trefiladlenlale (*c*l antartj.

Tėti ■—Ii A HM

Tek YARda 2246

.

DR. G. VEZELIS

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. Western Ave.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto Ud 5 po plet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnaa* HEMIock B84»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.

Ofise TaL:

vntgfnu hm

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

1853 Weat 35th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien ano 2:06 iki

8:00

vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 iki Si Vak. 7 Iki *
Nedėliomia pagal aut&rtj

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel IfIDvray 2880
Ckleigo, IROFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted SL
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 3 iki 6
Ofisas viri Boehm’s Drug store vai. pojiet
ojiet ir nno 7 iki 8:30
8:3 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.
ir pagal sutartį.
pnaa SEEley 0484.

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Tel. Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

TeL YARda 0994
Re*.
TeL K£Nwood 4800
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomia nno 10 iki 17 val. dieng

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL

Res. 1625 So. 50th Avenue
< Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

1821 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—6 ir ano 7—0 vakare

Realdencija: 8800 So. Arteaian Ar
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popia
I iki B vai vakaru.

Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

Tainoi pac«1 •'atarti

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Re*.: HEMIock 1643

DR. ALBERT j. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 West 63rd Street

X>B

AntradieuiB, lapkr. 18, 1941
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9 ŽUVO SU AUTOBUSU

SPAUDOS BIULETENIS

KAS NAUJA POLITIKOS LAUKE

H

h \

Konsulato, New York, N. Y.
Šiandien jis yra praradęs tą
progą amžinai ir pridėjęs
kelis naujus tūkstančius
prie tų, kurie jam priešinaSI.
Kaip Sovietų Rusija siekė
sunaikinti Baltijos
valstybėse paskutinę
tikėjimo žymę

I. ANGLIŠKOJI
AMERIKOS SPAUDA
Ostlando provincija

Bostono laikraštis “The
Christian Science Monitor”
spalių 25 dienos numeryje
įdėjo Edmund Stevens ilgą
straipsnį su žemėlapiu apie
Baltijos valstybes, kuriame
nurodoma, kad vėliausi na Tokia antrašte Hearsto
cių politiniai žemėlapiai vaiz dienraštis New Yorke “Jour
duoją Lietuvą, Latviją, Es nal American” sekmadienio
tiją ir Baltarusiją sudaran numeryje, lapkričio 2 dieną,
čią visiškai naują vokiečių įdėjo straipsnį, kuriam me
provinciją, Ostland, kurios džiaga imta iš “Latvian In
centralinė administracija e- formation Bulletin” iš nese
santi Rygoje. Šita provinci niai Švedijoje išėjusios kny
ja net ir savo valiutą, Ost- gos “The Truth About Esmark, turinti, kurios jau net tonia, Latvia and Lithua500,000,000 išleista iš vokie nia,” iš suomių ir švedų šal
čių spaustuvių. Vokiečių ka tinių. Tame straipsnyje pa
reiviai esą aprūpinti stam žymėta, kad kiek tai liečia
bokomis sumomis šitų po- Lietuvą, Hearsto laikraščiai
pierukų, kuriuos vietiniai baisius persekiojimo, depor
gyventojai, ūkininkai, krau tacijos ir masinių žudynių
tuvininkai yra priversti pri aprašymus jau yra davę an
imti kaipo teisėtą mokėji ksčiau, o tuo tarpu paminė
mo
x
mp priemonę, nors jų ver jo, kad Generalinis Konsu
'
ttės
bazė tėra tik nacių bru- las New Yorke turįs nepil
tališkumas. šita valiutos ap ną nužudytų ir išdeportuogavystė tesanti vienas daly- tų sąrašą, kuriame iš 24
kelis sunkiuose mokesčiuo-j areštuotų kunigų 21 buvęs
se, kuriuos Baltijos žmonės i nužudytas. Visas straipsnis
turi mokėti už abejotiną pri- ■ pašvęstas
pavaizdavimui,
vilegiją gyventi ant invazi-1 kaip bolševikai naikina re
jos tako.
ligiją okupuotose šalyse.
Toliau autorius sumini, Tame straipsnyje tarp kitko
kad visas ekonominis gyve- rašoma:

Mes, lietuviai, dažnai iUsiskundžiam labai maža re
prezentacija politikoje. Pra
eitą rudenį Illinois valstybė
perėjo į respublikonų parti
■y
jos vadovybę su gub. Dwight
Am
v
H. Green priešakyje. Mes,
lietuviai, taipgi neatsilikom:
darėme spaudimą, jei res
J
T? .•;
publikonai laimės, kad ir
t
H
lietuviai nebūtų pamiršti.
Mes
padėjome
išrinkti
George F. Barrett Attorney
General pareigoms. Bėgyje
tų metų mes stengėmės gau
rj
ti pripažinimą lietuviams. Ir,
(•‘Draugas" Acme telephoto)
štai, pirmas pripažinimas:
Ugniagesiai gesina baigiantį degti Greyhound keleivinį autobusą, kurs su žmonė adv. Antanas A. Olis pas
mis nuriedėjo į griovį ir užsiliepsnojo. Nelaimė įvyko arti Rushville, Ind., kai autobu kirtas Hearing Officer į Il Avė., Anastazas Valančius,
sas staiga pasuktas į šoną, kad išvengti susidaužimo su automobiliu. 9 asmenys žu linois Department of Fi- 1226 S. 50th Avė., Cicero.
vo ir 9 kiti sužeista. Vairininkas išsivadavo. Jis sulaikytas. Kaltinamas nusigėrimu.
nance.
Širdingai kviečiu,
Kad nepraleidus - progos
Adv. Juozas J. Grish
beviltiškai silpnos atsilaiky apie Odesą, ryšium su to mo, pasiųsto Valstybės Sek
supažindinti lietuvius su
ti prieš milijonus mechani miesto puolimu, paminėjo retoriui p. Cordell Hull.
aukštais Illinois vai. politi
zuotos kariuomenės Raudo miesto istoriją. Joje, tarp
kais, rengiame vakarienę
Ko verti Stalino pakta'
nosios Armijos,” leido So kita, pasakyta, kad Odesa
adv. Oliui pagerbti ketvir
vietų Rusijai įsteigti “ap kurį laiką buvo lietuvių val su britais?
tadienį, lapkr. 20 d. (kala
saugos” įgulas savo terito domas miestas.
Eugene Lyons. š. m. lap kutų dienoj) Stevens vieš
rijoje, su rusų pažadu, kad
Šia proga pastebėtina, kad kričio mėnesio “The Ameri buty, 7th ir So. Michigan
jų laisvės, jų institucijos ir Algirdas Odesą paėmė iš to can Mercury” straipsnyje Avė. Pradžia 9:30 v. v.
jų kultūra nebus trukdoma. torių 1396 metais ir jie tą užvardintam: “The State of
Kaip žinoma, adv. Olis
“Labai trumpu laiku po miestą atkariavo tik 16-tam the Union” tarp kita rašo: buvo Lietuviu TlivizilOS nir^
to, Estija, Latvija ir Lietu šimtmetyje.
“Jo (Stalino) paktai su bri mininkas respublikonų par
va buvo apgavingai rusų
tais verti nei daugiau nei tijos Cook county.
užpultos ir negailestinga, Bolševikai paruošė kelią
mažiau kaip ilga eilė sovie
žmogžudiška
priverstinos naciams Lietuvoje
tų draugiškumo ir nepuoli
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
bolševizacijos programa bu
“The Tablet” lapkričio m. mo paktų su Lenkija, Suo
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
vo įsteigta šitoms laisvę my
mija
ir
Pabaltės
valstybė

jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
1 dienos numeryje tilpo il
linčioms ir aukštos kultūros
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
gas straipsnis apie Lietuvą mis.”
tautoms.”
pirmo*
rūšies produktų.
užvardintas:
“Lithuania
(Bu daugiau)
Odesa yra buvus lietuvių
Prepared fcr Nazi Rule by
valdžioj
Soviets.” Jame ištisai patie
“New York Times” š. m. kiamas tekstas Lietuvių Ka
DISTRIBUTOR
spalių mėn. 17 d. rašydamas talikų Federacijos pareiškiOF
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Relieves Pain Quick
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NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje ’

ISvežloJa me
po tisą
Chicago

V.

IAVTER, 8a».

— DEŠIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

WHFC-I45O kil.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tet.

BEtTeZ
GNC

Of fUAT BobetE

DIAMOND EOBBEBV...,

GOM...MAVBE
l'M

A PKCf

MKSinG

SOMEIMING.’

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242
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Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

LIQUOR
ĮSTAIGA

friAf CKN5 BOBBU GUM ,
ruošė eone ruiNke
fonnit^;wn6i'.
yneee's vour

BEERS

aey ana

____

bles—ln aūch cases CYSTEX (a physlclan's
prescrlptlon) usually glves prompt and Joyous relief by helplng the Kldneys fluah out
polsonoua excess actas and wastes. You hava
everythlng to galn and nothing to loae ln
trylng Cystez. An lron-elad guarantee
«rapped around each package assures a refuna of your money on return of empty
package unless fully satlsfled. Don’t take
chances on any Kldney medlclne that ls
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyates
(Blsa-tezl from your
dr igglst today. Only
S5e. The guarantea
flesb lldeeyi protects you.

WAS BtiytNG GOME

VESGERDAV WHEN ONE

pil

Ambrosia & Necfar

Do you feel older than you are or suffer
from Getting Up Nlghts. Backache. Nervoustiess, Lee Palns, Dlzzlness, Svollen Ankles.
Rheumatic Palns, Burnlng. scantv or frequent paasages? If so, remember that your

r HA {HA f IMAGINE A 607

Of THE SOUAP

uivizijua

Thousands who sullered from the torturing
pains of rheumalism. sciatica, lumbago, neuralgia and ncuntis—are ccrtainly happy over
their diacovery of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves those ethausting muscular aclies and
pains. NURITO is trust worthy and deoendable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—«o you can work in
peace "and sleep in comfort—be wise and try
NURITO
underdoses
this ironclad
guarantee.
If tho
verv
very first
first three
three dosesdo
do not
not relieve
relieve that
that cruel
cruel
pain to your saiisfaction—your money will ba
refunded. Don’t sutfer. Ask your druggrat today
—
.N.C.)
for NURITO
on this guarantee.
frT.I

LEO NORKUS, Jr.

Makes Many Feel Old

By Richard Lee)

DETECTIVE RILEY

AalCLUVtų

Getting Up Nighfs

Straipsnis užbaigiamas:
“Pagal “Naująją Santvar
ką” lietuviams, latviams ir
estams matomai bus duotas
jT tas pats statutas, kaip ir
kitų nukariautų kraštų žmo
nėms, būtent, ekonominių
vergų vokiečių “ponų rasės”.
Čia, kaip ir pas kitus, šita
politika sužadino gilų anta
gonizmą. žmonės, kurie vos
tik prieš kelis mėnesius bu
vo pasiruošę sveikinti na
cius kaip išvaduotojus, da’bar supranta tapę bjaurio
("Draugas" Acme telephoto)
sios Uranijos įrankiu. Jeigu
Hitleris būtų pavartojęs ki Bob Sweiger, Minnesota star back, plung es backward over his line for 2-yard gain
tus metodus, jis būtų galė against Iowa. Making 20 of their 23 first downs by rushing, the Gopher’s power provjęs įgyti pilną jų paramą ed too much for the agile Hawkeyea as they went down to defeat, 34 — 13.

HEW vou ąr(,sir!

i

e

UUVU

“Suomiai, kaip jau žino
» nimas su didžiausiu pedan
tiškumu paimtas į vokiečių ma, išdrįso pasipriešinti ag
rankas, o ūkininkai pavers resoriui.
ti tiesiog į vergus. Tie, ku
Kitos trys mažos šalys,
rie vokiečių šarvuotoms di
vizijoms vejant Raudonąją
GOPHERS CONTINUE VICTORY MARCH; BEAT IOWA, 34 — 13
, Armiją iš Baltijos valstybių1
"T tikėjosi šiokių tokių laisvių '
greitai nusivylė. Naujai su
sitvėrusi Lietuvos vyriausy
bė buvo ignoruota, o Hitle
ris net į tos vyriausybės te
< ■' '■
legramą teatsakęs.

ne ctAt of ne Mfioai of m*/ retur k
’ Ciosefi as oeoos oeincs paso* ufoe mno
SHOtnt tnotMct of ms cunr.

Todėl kviečiame visus lie
tuvius atsilankyti į šį pa
rengimą. Tikietai $1.50. Ti
kietų galima gauti žemiau
pažymėtose vietose, arba as
menis: “Draugas,” 2334 So.
Oakley Avė., “Naujienos,”
1739 S. Halsted St., “Mar
gutis,” 6755 S. Western av.,
“Sandara,” 840 W. 33rd St.,
William Duoba, 2328 W. 23
St., B. R. Pietkiewicz, 2555
W. 47th St., August Saldu
kas, 4038 S. Archer Avė.,
Mr. Diksys, 3418 S. Lowe
Avė., Stanley Miksys, 6218
S. Artesian Avė., Anthony
L. Lapinskas, 134 N. LaSalle
St., Joseph J. Grish, 4631
S. Ashland Avė., Paul Barsheack, 10924 S. Michigan

Rengia bankietą
adv. Oliui pagerbti

Redaguojamas Lietuvos Generalinio

<Y0U GIRLS.WH0 SUFFERa
•

Distress From MONTHLY
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FEMALE WEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED If you have all or
any one of these symptoms: do
you suffer headache, eramps. backache, nervouaneas, weaknea»,
rranklncsa, distress of “Irregularlties," perlods of the blues, a bloated
feellng-due to functlonal monthly
dlsturbances?
Then start at once - try Lydia
Plnkham's Compound Tablets
<wlth added lron). Plnkham’s
• Tablets are famous for rellevlng
monthly pain and distress. Thou
sands of glrls and women report

t /■

remarkable beneflts! Taken regularly-they help bulld up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydia Plnkham's Compound
Tablets are also erpecially helpful
ln building up red blood and thus
aid ln promotina more strength
llow label dlrecand energy. Polio
tlons. WORTH
WOR1
TRYINO1 e
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ImugeHooal tapadaugBJa Jūsų katallklgko dtenraSčlo skaitytojų skal* AMDETO GIOVANNI CICOGNANL
laodlcea Arkivyskupas,
ApaStamkae Dclegataa

Kito pasirinkimo nėra
•Karas Europoje eina visu smarkumu. Kariaujantieji,
ypač diktatoriai, tikėdamies laimėti, daro planus nau
jai santvarkai Europoje.
Keliolika pavergtų tautų yra rimtai susirūpinusios
savo likimu. Joms šiandien aišku, kad jei karą laimės
diktatoriai, nėra jokios vilties atsistatyti laisvomis ir
nepriklausomomis valstybėmis.
Vokietijos nacių viršūnės viešai ir visai atvirai pa
skelbė pasauliui, kad prie jų planuojamos naujosios
tvarkos Europoje nė viena tauta neturės pilnos lais
vės ir nepriklausomybės. Baltijos valstybių ir vardo
nebeliksią. Jos ir prie jų priskirta Baltgudija vadinsis
Ostlandu. Ostlandas ir Ukraina skirsią Vokietiją nuo
Rusijos.
Kad taip būsią, liudija ir von Papen, Vokietijos am
basadorius Turkijai# Savo pareiškime spaudai šiomis
dienomis, jisai pasakė, kad tada, kai vokiečių žygis
Rusijon bus baigtas, Berlynas pasiūlys taiką Anglijai.
Anglija galėsianti turėti laisvas rankas ant daugelio
Vakarų Europos tautų, o Vokietija dominuosianti Ry
tų Europoj, inimant Baltijos valstybes, Ukrainą. Len
kiją ir užimtąsias Rusijos teritorijas.
Koks yra Anglijos vadovaujamų santarvininkų pla
nas, taip pat pasauliui jau aiškiai žinomas. Tas pla
nas, sudarytas Churchillo — Roosevelto Atlanto kon
ferencijoj, turi paragrafą (2-jį), kuriame kalbama apie
visų tautų, ar jos didelės ar mažos, apsisprendimą. Ka
dangi dauguma tautų yra apsisprendusius būti laisvo
mis ir nepriklausomomis valstybėmis, todėl santarvi
ninkams nebereiks sukti galvas, ką su jomis padaryti
karui užsibaigus.
Tuo būdu diktatorių pavergtosioms tautoms kito pa
sirinkimo nėra, kaip tik sudėti savo viltis į santarvi
ninkus ir visomis galimomis priemonėmis gelbėti nu
galėti diktatorių siaubą Europoje. '
Nors von Papenas ir kalba apie tai, kad Berlynas,
laimėjęs karą Rytų fronte, pasiūlys taiką Anglijai,
tačiau nėra jokios vilties, kad tos taikos sąlygos bus
priimtos. Tai jau ne nuo vien anglų priklauso. Dides
nį balsą čia turės Jungtinės Amerikos Valstybės, ku
rios tikrai neleistų (jei anglai ir norėtų) baigti karą
nesutriuškinus diktatorių jėgų, kurios siekia visą pa
saulį pavergti.
Tad, paleisti gandai apie galimą greitesnę anglų-vo
kiečių taiką jokio pagrindo neturi.

vimus, kurie kenktų krašto apsaugai stiprinti progra
mai, taip pat nevalia darbdaviams vardan patrijotizmo išnaudoti darbininkus, sau kraujant neribotus tur
tus.
>
Visiems lygiai reiktų turėti galvoj pavyzdį iš Pran
cūzijos gyvenimo. Darbininkų—darbdavių nesantaika,
vyriausybės nesugebėjimas tarpininkauti, paraližiavo
krašto apsaugos gynimo reikmenų produkciją, silpnino
valstybės pajėgumą ir tai labai daug prisidėjo prie
tos baisios prancūzų tautos nelaimės, kurion ji pateko.
Kai šiandien Jungtinės Valstybės šaukia milijonus
jaunų vyrų į kariuomenę kraštui ginti, nevalia yra
stabdyti darbus, kurie turi aprūpinti tą kariuomenę
būtiniausiais dalykais.

Japonijos griežtumas
Japonijos specialus atstovas- yra atvykęs į Vašing
toną derėtis su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis,
kad užbaigti taip vadinamą Pacifiko krizę. Sąryšyje su
tuo, Tokyo, japonų sostinės, spauda daro griežtus, be
veik grąsinančius pareiškimus. Griežtai laikosi ir ja
ponų specialusis atstovas Vašingtone Suburo Kurusu.
Bet tai Jungtinių Valstybių vyriausybės nė kiek ne
nugazdino. Tie grąsinimai nėra pirmiena. Prezidento
Rcose velto aiškus nusistatymas neduoti japonams jo
kių nuolaidų ir steigti jos pašonėje karo laivyno ba
zes, turi viso krašto pritarimą ir, ar šiaip ar taip kal
bėsime Japonijos diplomatus padarė sunaibamesniais.
Jie, japonai, grąsino pulti demokratijas, padėti Berly
no—Romos ašiai, grūmojo ir Amerikai, bet Prezidento
Roosevelto aiški, nesvyruojanti linija, juos gerokai at
vėsino. Net ir naujai susidariusi pro-kariška Japonijos
vyriausybė, pradžioj tiek aukštai šokusi, turėjo “nu
tūpti ant žemės” ir pradėti nutrauktas derybas su Va
šingtonu.

Susilauksime dar vienos įstaigos
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos 22-rasis seimas,
buvęs praėjusį sekmadienį Šv. Kryžiaus parapijos nau
joj salėj, buvo labai gausingas, vaisingas nutarimais
ir aukomis. Daug entuziazmo dalyviuose sukėlė prane
šimai, kad senelių prieglaudos namo statymo darbas
progresuoja, kad J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch
rodo labai daug palankumo ir stipriai ragina statybos
nesustabdyti, bet varyti ją pirmyn ir, kiek galima,
greičiau baigti.
Tad, išrodo, kad netrukus Chicagos lietuvių katali
kų visuomenė susilauks dar vienos šaunios įstaigos.

Pirmiau jie kitaip kalbėjo
“Vienybė” rašo:
“Šiandien jau visiems gerai žinoma, kokią skriau
dą bolševikai yra padarę Lietuvai. Pagaliau visiems
gerai žinoma, kad jeigu šiandien Lietuvoje šeiminin
kauja naciai, tai niekas kitas, kaip tik bolševikai
yra kalti.
• * <į
“Laisvės Bimba klysta, manydamas, kad to nema
to ir nesupranta atsakingi asmenys Washingtone ar
ba Londone. Jis taip pat klysta, manydamas, kad
Rooseveltas arba Churchillis pakeitė savo nuomonę
apie Staliną tik todėl, kad pastarasis susiniovė su
savo broliu diktatūroje.
“Ir jeigu šiandien Washingtonas ir Londonas siun
čia pagalbą Sovietų Sąjungai, tai, svarbiausia todėl,
kad tų dviejų demokratijų sferose nėra pasitikėjimo
Stalinui. Yra baimės, kad Stalinas gali susitaikyti
su Hitleriu....
“Jeigu šiuodu diktatoriai dar kartą susitartų, tai
ne tik mūsų Bimbos, bet ir viso pasaulio komunis
tai vėl prapliuptų po senovei. Pavyzdžiui, prieš pat
rusų vokiečių karą Laisvė šitaip rašė:

Antradienis, lapkr. 18, 1941
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V(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 18 d.)
Vokiečių politika.... Vokie
čiai duoda Lenkijai nepri
klausomybę ne kokiais žmo
niškumo sumetimais, bet
todėl, kad to reikalauja jų
dabartinė karo politika. Pa
našiai yra ir su Lietuva/
kuriai žadama laisvė ir ne
priklausomybė.

Lietuvių rūpesčiai.... Vo
kiečiai žada Lietuvai laisvę
ir nepriklausomybę. Dabar
pats laikas sukrusti ir rū
pintis Lietuvos reikalais.
Dabar reikėtų kokioj nors
valstybėj sudaryti būrelį iš
rinktų žmonių, kurie atsto
vautų Lietuvą ir rūpintųsi
jos reikalais,
Meirose Park, III. Lietu
vių Diena gerai pasisekė,
nors daug kas trukdė. Ka
talikai buvo gerai susiorga
nizavę, todėl ir visokias kliu
tis nugalėjo.
•
Kada geriausia šalis val
doma,... Kinai sako
kad
geriausia šalis valdoma ta
da, kai kardas guli surūdi
jęs, o plūgas blizgėte blizga,
kada bažnyčios pilnos žmo
nių, o takėliai į kalėjimus
žolėmis apaugę, kada dak
tarai vaikšto pėsti, o ūki
ninkai važiuoja penkiais ar
kliais.
Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys,
kilnūs jausmai, dorybių vyk
dymas stiprina sielą.

Palau

išbėgo su “didele idėja”:
sako, visi lietuviai Ameri
Per prakalbas apie tau koje turi vienytis (po ko
pumą krašto gynimo reika munistų vadovybe) prieš
lams kalbėtojas pasakoja, Hitlerį.
Viena, tie lietuviai jau
kad seniau New York mies
te, uždraudus vakarais po visi kaip vienas, susivienijo
septynių gazoliną pardavi prieš Hitlerį po prezidento
nėti, daugelis automobilis Roosevelto vėliava. Antra,
tų, pritrūkę gazolino, auto su mūsų maskviniais gužu
mobilius palikdavo ant stry- čiais tik tada “vienysis,”
to ir pėsti turėdavo eiti na kada šie (Maskvos, ar pra
mo. Dabar, sako, gazolino garo vardu, • vistiek) pri
steišinai pradėjo laikyti bai- sieks:
1. Stovėti už Steigiamojo
sikelius. Tokiu būdu auto
mobilistams nreiks pės Seimo Lietuvą.
2. Už pagerbimą ir lais
tiems eiti namo: pritrukai
gazolino, palikai ant stryto vę katalikų tikybai.
Bet, jei tokią prisieką
atuomobilių, pasisamdei bai
sikelį ir sveikas parvykai mūsų raudoni barščiai sudė
tų, tai pas juos įvyktų
namo.
Klausės, klausės vienas “štrošnioji naktis.”
žmogus publikoj neiškentė
nepaklausęs kalbėtojo:
— O jei kas nemoka baisikeliu važiuoti, kas tada
Mokytoja: Jeigu mama
jam daryti?
tau nupirks dvi lėles ir aš
— Izi, — atsakė kalbėto nupirksiu dar kitas dvi,
jas. — Jis galis pasisamdyti kiek tu tada turėsi lėlių?
šoferį, kuris jį parveš namo.
Julytė: Penkias.
Mokytoja: Ar tikrai?
Julytė: Tikrai, mat vieną
lėlę aš jau turiuStalino policija uždarė
liaudininkų Lietuvos Žinias
Poetas: Rašymas eilių
Teroro Lietuvoje. Hitlerio yra maloniausias mano gy
policija žada laisti išeidinėti venime dalykas.
Ostlande (Lietuvą tą polici
Senmergė: Ištikrųjų? Tara
ja jau visai palaidojo).
stos tėvas taip pat turėjo
Bet, atminkime: ne vis malonumą kurti poeziją.
kas auksas, kas žiba!
Poetas: Tikrai. Aną die
ną, vartydamas jo rankraš
Ištikimas Maskvos sū čius, radau eilėraštį para
nus, o Lietuvos
posūnis, šytą prieš trisdešimt metų
Pruseika, kai katė su pus’e. ir pašvęstą tamstai.

Po svietą pasidairius

>

Prašau Nesijuokti

Spicpirvirvio Dumkos

A

Ir čia karas.........

1

“Amerikos imperialistai neapkenčia Sovietų Sąjun
gos labiau, negu ko kito. Nepaisant, kaip daug jie
ruošiasi kovoti prieš Hitlerį, jų vyriausias tikslas —
sunaikinti Sovietų Sąjungą. Tasai jų tikslas buvo,
yra ir bus ateityj.”

Streikai ir krašto apsauga

“Taigi, šios citatos pačios už save kalba. Jos at
sako ir į tuos klausimus, į kuriuos Laisvės Bimba
siūlosi “atsakyti be jokio atlyginimo.”

Minkštosios anglies kasyklų darbininkų unijos vadai
nepajėgia susitarti su darbdaviais. Nedavė teigiamų
rezultatų nė vyriausybės tarpininkavimas. Didelis yra
streiko pavojus ne tik 53,000 mainierių, bet ir kelių
šimtų tūkstančių kitų industrijų darbininkų. Yra dar
ir kitas pavojus — nesusitarus darbdaviams su darbi
ninkais, gali būti pašaukta kariuomenė, kad perimti
mainų tvarkymą.
Kadangi šiuo kritišku gyvenimo momentu streikai
yra labai pavojingi ir kenksmingi krašto saugumui ir
gynimui stiprinti, vyriausybė dar daugiau pastangų
turėtų padėti, kad sutaikinti darbininkų uniją su darb
daviais. Unijų vadai ir darbdaviai, atsižvelgdami į mo
mento svarbą, turėtų padaryti nuolaidų ir susitarti.

“Amerika” rašo:
“New Yorko mayoras LaGuardia yra ir šalies pi
lietinio saugumo direktorius. Praeitą savaitę jis iš
siuntinėjo protestantų dvasininkams laiškus, kuriuo
se prašo lapkričio 16 d. savo bažnyčiose pasakyti
pamokslus išimtinai apie-reikalą būti pasiruošus gin
ti savo šalį. Mayoras buvo tiek malonus, kad net ir
pamokslo turinį paruošė ir nusiuntė.
“Spaudoje dabar pakeltas nemažas triukšmas dėl
tokio bandymo kištis į dvasininkų pareigas. Nuro
doma, Amerika juk dar nesulaukė tokio laiko, kad
aukšti pareigūnai dvasininkams rašytų pamokslus
ir įsakytų juos pasakyti. Čia, ačiū Dievui, neturime

Nevalia šiandien darbininkams statyti tokius reikala

naciškos^ bclševikiškęą ai fašistines santvarkos,..”
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- Ar gi komunizmas nori visame pasauly įvesti stalinišką

Vienos Rusės Dienoraštis

diktatūrą? - Kas parodė Mussoliniui kelią į Romą ir kas pade

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
— Inžinierėlis, kuris dirba mano kabinete; jis buvo
malkų sandėlio viršininkas. Dabar mano valdininkas.
Šiaip gana mielas žmogelis!
Prieš atsisėsdamas, pradėjo vilktis savo tarnybinį
švarką. Aš žiūrėjau į jį persigandus. Jis atsiprašė, nu
ėjo prie sienos, kur kabojo keletas rūbų ir revolverio
diržas, pčsiėmė vieną švarką nuo pakabo ir juo apsivil
ko. Aš lengviau atsidusau, bet kartu pamačiau šalia
diržo ir bizūną, tada jis atsigręžė ir, lengvai šypsodamamasis, sugrįžo prie stalo ir atsisėdo.
Piliete! — kreipėsi į mane. Jo balse buvo kažko
iškilmingo, patetiško, taip skambėjo, kaip pradžia pra
kalbos. Bet kaip aš į jį tvirtu žvilgsniu pasižiūrėjau,
jis stabtelėjo, nežymiai sudrėbėjo lūpos, ir paraudo kaip
vėžys.
Paskui, kiek susigriebęs,

da Hitleriui tapti diktatoriumi. - Kodėl Stalinas išdavė 1938

m. demokratijas.-Bet kodėl demokratijos padeda Rusijai?
RAČO DR. KRIVAITIS
(Tęsinys)
Joje aiškiai pasisakyta
prieš žydus ir komunistus,
apie astatymą Vokietijos,
jos suvienijimą. Pareikalauta grąžinimo kolonijų ir
net Vokietijos išplėtimo,
jai erdvės gavimo Ukrainoie ir nacionalizavimo
di

partijos ėmė silpnėti ir
mažėti, ypač tautinės ir socialistinės, nacionalsocialisBet prisėskite, dabar tvarkysiu tai, paėmę į savo programą
ITV socialistines pažiūras, jas

balsu:

TĖVYNĖS MEILE

KAIP STALINAS UŽSINĖRĖ SAU KILPA

tare veik nusižeminusiu

— Gerai, piliete!
jūsų reikalą!
Aš išsitraukiau iš kišenės
.......
. . knygą • ir• pradėjau
•,
, vskaity
T pritaikė
ti, kantriai, kaip buvau pratusi; nes jeigu ilgo laiko eile- *.
se stovėdamas nesutrumpintum, ką nors skaitydamas, aš
manau, galėtum sukvailoti.
Tuo laiku, kai sėdėdama 18 m .

tampa Vokietijos konclcriu zavo demokratijai ir respu“
blikai, nusigando revoliucidarbaviamui Gavęs šią vie- jos ir jos pasekmių. Komutą jlS Žm°’ kaip tohau elg‘ nistai
darbais suteršė
tl8’ Žm°’ kaip 8Udarytl bal* demokratines idėjas. Ir kai
8avlmus sau Pūkius. Jis generolas Franco paskelbė
tU°jaU paleldžia Parlamen- sukilimą, — jam nelengva
tą’ Paskelbia nauJus nukl’ buvo rasti sau palankių ne
mU8’ per kuriuos surenka cik armijoj, bet pačioje tau17,300,000- balsų ir išrenka' toje. Teroras jau buvo pra288 atstovU8’ beveik PUSC aidėjęs, ypač prieš tikinV18° Parlamento- Bet toliau čiuosius ir dvasiškiją. Neveiktl jls riebePrašo komu- j žiūrint, kad ginklai ir vy
ms? P"**** J18 randa, riausybė buvo respublikonų
maze&°14. bet tautiškų par- rankose, jie negalėjo atsilai-

vokiečių tautos tlJų’ Sudaręs
valdžią, j
stinrėio metei RusiJ°8 bolševikų pavyz-'
’
P J
džiu, jis išrenkamas vadu— Į
’
p ; ! diktatorium (mirus prezid-

kyti, net turint stiprią pa
gelbą iš Rusijos
(ginklų,
kariunomenės. o ypač revo.----- ._x—i.. ._
—
liucijos insruktorių
ir orga

skaičiau, gerai pastebėjau, kaip komisaras norėjo dažnai Musolinį ir Rusijos bolševi Hindenburgui) visas partinizatorių) iš Prancūzijos,
kai, pasiėmė panašias prie
su manimi užmegsti pokalbį.
jas likviduoja, kitus komu- j kuri tuomet buvo valdoma
Bet jis vis tylėjo, iš naujo raudonuodamas. Aiškiai mones užkariauti masėms. nistų vadus sukiša į kalėji-' Leono Blumo ir apie 25,000
Įvedė savo sveikinimo bū
jutau, turėjau galios ant šio žmogaus.
mus. Komunistus apkaltina j “internacionalistų savanodą,
didelę
drausmę
partijoj,
Taip praėjo keletas valandų, baigiau skaityti, o
1933 m. vasarą parlamento ■ rių,” kurie iš viso pasaulio
sieninis lakrodis išmušė tris valandas. Reikėjo uždaryti savo ženklą — svastiką ir rūmų padegimu ir visai buvo siųsti “gelbėti” Ispanineapsakomą
propagandą,
biuras, komisaras pakilo ir tarė:
juos sulikviduoja; 8,000,000 ją nuo fašizmo. Gener.
— Piliete, prašau ateikite vėl rytoj! Aš Jūsų da 1930 met. nacionalsocialis- komunistų partijai prita Franco ir gi sulaukė pageltai pralenkė komunistus.
lyką dar ne visai esu sutvarkęs!
Komunistai į parlamentą riančių ir už juos baisa v a bos ne tik pačioj Ispanijoj,
— Gerai, — atsakiau, — ateisiu vėl rytoj.
pravedė 76 atstovus, o tuo! “<* demokratijos laikais bet ypač iš Italijos (apie
Ką kita galėjau pasakyti? Turėjau rytoj ateiti, jei
. ,
,
i
.
.
,
,.
T
,
.
tarpu
nacionalsocialistai
95 visai pranyksta. Daugumas 100,000 “savanorių”) ir Vo
jis įsake, nes galėjo mane ramiausiai sulaikyti. Komisarai
x ,
„ . .
atstovus. Komunistai, vie- jų pavirto nacionalcialis- kietijos 18,000 “Condor lė
gali dabar daryt, ką nori. Su baime pagalvojau apie
ton bendradarbiavimo su ki tais. Hitleris pamokytas J gioną” gerai apginkluotų,
rytojaus dieną, mane tik viena ramino: žinojau, šitas
tomis didelėmis partijomis, Musolinio, ypač gi Stalino,' drausmingų karių. Taip,
žmogus buvo mažas, būdamas su manim, aš turėjau ant
kaip socialistais, centru, viską sutvarko, kad dikta- Į Maskva Ispanijoj, tame ma
jo galios.
nuolat kėlė trukšmus, ri tūrą būtų stipri ir visi žame pasauliniame kare,
balsavimai praeitų 100 nuoš.' pralaimėjo. Komunistų praGruodžio 8 d. sam krašte neramumus ir ar 99 nuoš. jo naudai. Jis . laimėjimo priežastys: tauta
Ketvirta valanda po pietų. Sugrįžau iš malkų aikš- Pačiame parlamente kartu Į
1
•
•
. .
tės Devinta valanda ryte atidarant staiga aš iau bu- 8U nacionalsocialistais vertė P“1“™
numsten nusigręžė nuo jų, sutekusių
les. Devintą valandą ryte, atidarant įstaigą as jau bu| specialiai vien propagan-! demokratiją savo terorais,
Komisaras pasveikino mane droviu nusi-i*1en* vynausyoę po khos.
• * x-i •
vau vietoje,
I Negalint sudaryti vyriausy- dai>
(Goebelsą).
Stalino ; ypač prieš tikinčiuosius ir
šypsojimu ir tarė:
atsinešėte knvea’
Na
kuri gautų parlamente Pavyzdžiu
suorganizuoja i dvasiškiją (apie 17,000 ku— Na, piliete, ar vėl jūs
•t •
•
„ .
, . _
xxxim
- ’ daugumos Dasitikėiima ican
kan •i slaP^ policiją (Goheunpo- nigų
6 ir vienuolių išžudyta)
J
puikiausiai!

Prašau

atsisėsti,

as

tuoj

leiv-i-.

Aš atsisėdau ir pradėjau skaityti.

atliksiu

jūsų

aaueumos

pasiuicejimą,

.cleris von Papen- paleidžia ll2el)- bet v1^ . Ceka ar antra, savo netvarka ir stra
Po valandėlės Parlamentą (Reichstagą) ir “GP0' la Pavadina “Ges- tegijos silpnumu. Bet kas

įėjo į vidų Veršinikovas, žmogus su suplyšusiomis kelnėmis; ant kelių skyles pasirodė man šiandien dar dide3- ne naujieji

tapo.”

Hitleris

Mes manome,

kad svarbiau, Maskva su komu-

dėkingas Stalinui nistais pralaimėjo
, vv . .
•• •
1

prestižu
• t
nės, kaip vakar, ir pro ja, buvo matoma oda, pamėlyna- ^ugiau baiaų. atidavė už “ J***1* “ė >
buHitlerio partiją.
Tautai Į kietijos sostą, ypač gi už Vo parodytas pa-sauliui,
vusi nuo šalčio. Jis atsistojo jo valiai pasiduodamas ir
^ar~.
nusibodo neramumai, nepa- , išbandytus pavyzdžiu "> Ru- koks ištikrųjų yra tas koarC— Drauee komisarai kas reikia su drauee Brians- 8tovi valdžia ir komunistų S1j°j» kaiP stipriai vienose munistin's rojas. Į Rusijos
g
..
. ’ . ,.
, J
-r > išsišokimai Taute atidavė rankose reikia laikyti dik- rojų retai kam iš cirilizuokaja padaryti: Ji atėjo šiandien puse valandos vėliau!
a auta anaave
to pasaulio pasisekdavo
Aš persigandau, nes kaip tik buvo duoti griežti balsus
tuos, kurie žadė- (
pakliūti.
Ispanijoj jų su
įsakymai paskutinėmis dienomis prieš vėlarimąsi.
! 3° tautišką valdžią ir galą 7. Nacionalsocializmas
ruoštas žfldynes, tortūras,
— Ką? Per vėlai atėjusi? — murmėjo komisaras neramumams. Nacionalso- jspanijc-, aukštumose
kankinimo įrankius ir sblepiktai. — Tuojau areštuoti vienai savaitei!
cialietai gavo net 230 atsto- jįmgg|na ginklus
- Ji ii
ii sako kaiD tik ios vvras vra vakar vų! *
!
gyvais palaidotas fmoIr SWo
šiuo kritišku metu ■
,
’ 3 *
3
P
3
V™
komunistai nesiliovė pačio- I Trečiasis Internacionalas nių dabar pasaulis galėjo
m‘rę- Tai mums visai nerūpi, tarnyba yra tarnyba. Jo, >
kel« «™»«mų. 1 arba Komintern nor,, su- pamatyti ir susipažinti su
privatūs reikalai neturi nieko bendra su tuo! - atsakė ” Parlamente ėjo išvie. su «-■ v,šame pasaulyje revo- žemes rojumi komunistų
sausaį
nacionalsocialistais, neleis- nuciją Riek venoje šalyje įcs- sutverta.
Paskui nažveleė i mane- aš žiūrėjau i ii nrikaišio- dsn,i nel «®c*aldemdkra- •'<> sky'«s P"> karią jis ga-i Beto, Ispanijos karas Itsdama XdZ nė Lite
‘ams <133
nei Httl Pyati.
įspėja buvo lijai, ypač gi Vokietijai da-

rmaimai dar,

- Na, palaukite, šj kartą tegul staugia ją velniai; “ntrul 97 <ta^ik’ Partl‘ ’Um“?!a- k“P Ska“US .gr°‘ ™ P20®08 ižm^inti naujuobet pasakykite jai, kad man daugiau to nebūtų! - sūri- *>• “> “Wem8
<s" bl\
mou.rvb.js s,u, savo gtaklu. ir .yiako jis Vertinikovui, kuris jau siekė durų rankenos.
230 balsų) sudaryti vai- Paskelbus respubbk, d.mo- mją, ta. buvo Voktos
Tas mane padrąsino. Nesuspėjusi pagalvoti ką tu
Ki» >
J“ Uk ““i“ 1^“ “ P™’ manevrą, pneš Rusuos nerėčiau sakyti, prabilau:
i klausė Komintern vado in-( dejus :.kra, graz,a. relor- nugal.mą" galybę.
- Drauge komisarai, ar negalėtumėte jos keletą; 8trukcijl»- kurio8 ra8in0 ku0
^““vunsU, vcAę šian
(Bus daugiau)
dienų atieist,
Jei jos vyras yra miręs, ji tikrai tur,
S
daug kuo pasirūpint!
PLATINKITE ‘ • DRAUGA
tz
•
x._
,
prie pasaulinės revoliucijos -Azanos, liberalams socialia
Komisaras žiurėjo i mane nustebęs; ji mano drąsa, F
J
.
....
. !
matyti, nustebino, ir aš pabūgau, vos savo prašymą ligi * P"‘to diktatūros. ^8 ,r respubi konam. vab
Hindenburgas daat, komunistai pradėjo I R H L (
galo ištesėjusi. Jis keletą kartų tai į mane, tai į Ver Prezidentas
kitos išeities nesurasdamas teroro aktus, užpuldinėdavo1 Pain—Agony
V IRStarta
fl ToI IVfll
Leavt la
šinikovą pažvelgęs , tarė:
«
24 Houra
J pakviečia Hitlerį, kaip akai- redakcijas jiems nepalanHappy Daya Ahead for Yon
— Na, tegul ją neša velniai, ji gali gauti savaitę ato
tlingiausios partijos vadą į kių laikraščių. DemokraThlnk of lt—how thm old wortd
stogų! Velnio vardu tepalaidoja ji savo vyrą!
doen make pro<r. se— -noęr comei i
kanclerius (minieterius pir- tija kairėjo ir teroristų šėli- prearrlptlon
whlch ls knovn to pherPo keleto minučių pasibeldė į duris ir komisaro
aa Allenru and ųHthln 41
mininkus), po antrų rinki- mas didėjo, nes komintern marlete
b mira after you atart to
thbi
“vidun” įžengė Brianskaja į kabinetą. Ji buvo visiškai
► wlft ketina formula paln, aaony and
Inflammatlon cauaed by ezceu urlo
cld hka started to depart.
užsiverkusi ir rankoje laikė gabalėlį medžiagos, atstojan mų su komunistais sudaro darbavosi, kad šitame Buro- •OAIIenru
does Just what this nuties
didžiąją
pusę
parlamei.to
pos
krašte
įsigyti
postą
prolt wlll do—M l« puarsntsed. Ynu
čios nosinę, kurią ji nervingai graižė. Ji dėkojo komi
ran aet one genamus bottle at leadatstovų. Tai gi, 1933 m.' letariato diktatūrai. Dauge- Ing druaeiores everywhere for II
sarui už leidimą
cents and lf lt doesn't bring ths Jof-

Myliu aš tėvynę —
Šalį didžiavyrių,
Kur žyd’ išsiplėtus
Tarp žaliųjų girių.
Myliu aš senelių
Kaulus tarp kurgano:
Jie turtas tėvynės
Numylėtos mano.
Man meilūs laukeliai,
Kai puikiai žaliuoja,
Ežerai kai šniokščia,
Upės tyvuliuoja.
Tinka man darželiai,
Myliu kožną žiedą,
Myliu paukštužėlius,
Ką sodely gieda.
Miela man kalbelė

Nors vargdieniai šneka.
O gi tos dainelės,
Ką girdėti teko.
Kaip dūšiai malonios,
Kaip širdin įsmenga
Neužmiršt’ jų niekas,
Kam girdėti tenka.
Meili man šalelė
Ir meilus namelis,
Kur gyven’ motutė,
Brolis ir tėvelis.
Myliu aš tėvynę,
Myliu ir mylėsiu,
Nors ir dėl tos meilės
Daug ką nukentėsiu.

M. Dagilėlis

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
ir Kepurių.. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET------ v Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486

F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAM£.
Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
. išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
įmokėti.

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
PLANAI

DUODAMI

DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 VVEST ROOSEVELT ROAD
PRONE: KEDZIE 3840
......................................
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CHRISTMAS SEALS
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mta. 80 d. Hitleris lis, kurie pradžioj simpatl-

aus rseulta you sipset—your aonsy
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Protect Your Home
from Tukercufoiti
CHRISTMAS SEAJ, YOUR CHRISTMAS MAIL

4

DRAUGAS

e

1$ LIETUVOS PER SIBIRĄ į AUSTRALIJA

Antradienis, lapkr. 18, 1941

FIGIITING IRISU HURL BACK WILDCATS, 7 TO 6

TURTAS VIRS .. $6,500.000

čiau jie buvo labai atsargūs
• (Tęsinys)
APART APSAUGOS, TURIME
Paliekame tą pačią dieną ir bijojo daug apie Rusiją
ATSARGOS FONDĄ VIRS...............
Maskvą. Sovietiškas tran- kalbėti. Venas kondukto
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
sibirinis
traukinys
neša rius užvedė slaptą biznį su
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
mus Sibiro link. Po kelių vienu lietuviu. Nupirko iš
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
dienų privažiuojame Ura- jo sulūžusį rankinį laikro
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
duką
ir
senas
kelnes
ir
už
lus.
Pervažiuojame juos
nakčia. Todėl neteko gerai tai užmokėjo keletą šimtų
Derybos buvo paj juos įsižiūrėti.
Anapus rublių.
Uralu — Sibiras. Tas Si- darytos kuo slapčiausiai,
biras, kuris taip dažnai lie nes už šitokią prekybą kon
LOAN ASSOClATIONof Chicag®
tuvių minimas, kur nevie duktoriui grėsė mirties bau
JUSTIN MACKJEWICH, Pres.
nas lietuvis yra patyręs ne smė — anot jo paties žo
4192 Archer Avenue
maža
kančių.
Pasakyti džio tariant.
V/fyt/tta //♦/
apie jį daug netinka, nes
Važiuojant per Sibirą pa
-4 pastebėjom tai tik pro stebėjom gan daug traukitraukinio langus. Neleidžia-1 njų pilnų naujokų, kuriuos
•A1T, IMD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI
ma buvo iš traukinio išeiti. gabeno Maskvos link. Buvo
KELNER - PRUZIN
Aplinkui vaizdas niūrus, girdėti, kad jie siunčiami į
•
l‘‘Draugas" Acmu telephoto)
CsmtodM Patanavtau — Moteris patarnauja
Viskas nuskurę. O tie “iš- vakarų frontą. Mat, StaliAngelo Bertelli, Notre Dame star sophomore back, gets off a quick kiek behind
Phone 9000
•
620 W. 15th Avė.
garsinti” kolchozai tai tik nas pradėjo jausti, kad iš perfect block during second ąuarter of Northwestern — Notre Dame battle at Evanalūšnų krūvos.
Laikas ėjo tos pusės gali kilti audra,
ton, III. The undefeated Irish took the game by one point, 7 to 6.
nuobodžiai. _ Praleisdavom
Pagaliau pasiekėme taip
jį besikalbėdami. Bet ir jauktą Vladivostoką. Atvy rytą apie 8 valandą. Mūsų, vo anglai. Pats laivo varLaisvė tik sąmoningo žmo
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'
pasai
buvo
tikrinami
po
kedas
“
Hai-Tau
”
taip
pat
kikalbose turėjome būti at- kome apįe devintą valandą
gaus rankose įgija savo ver
sargūs, nes nuolat zujo ap- naktį Mūsų traukinys su- lioliką kartų. Mat, sovietai nietiškas. Vis dėlto laive tumą. Kvailiui duoti laisvę
link keli G.P.U. agentai ir į stojo nuošalioj stoties vie- bijojo “apsirikimų.”
jautėmės geriau, negu so
— tas pats ką beždžionei
kažką į knygutes vis rašy- toj> kad niekag mūsų neCit skustuvas.
Įlipę į laivą šiek tiek atsi vietiškame traukinyj.
MENISKAS DARBAS
davo.
Tiesa didesniuose matytų. vagonai buvo tuo- pūtėme. Pagaliau pasibaigė turėjome pilną laisvę, žino
Sibiro miestuose - Petm Į jau užrakinti ir griežtai tos įkyrios ir dažnos kra- j j°me> kad niekas nešnipinė
ŽEMOS KAINOS
Tomsk, Omsk, Irkuck. mū- įuv0 uždrauEta is
TEISINGAS PATARNAVIMAS
tos.
Mūsų laivas dar ne- ja paskui mus.
sų traukinys sustojo, leido nio iSeiu todė| Vladivo3to. tuojau išplaukė.
Uoste • Jūros kelionė kaip papmums iš traukinio išlipti ir ko neteko gerai pamatyti. išstovėjome
tris
dienas, l ragtai _ jūros lig0S) supį_
- x
pasivaikščioti po peroną Ką pamatžm, tai tik pro laukdami kai kurių britų pi- mas ir tt Tiesa buv0
-- -S}
Kur sustojam, randam sto- traukinio langu3
Miestas piliečių iš Rumunijos. Per tą anį laivo pavojų, nes suti527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
tis iš anksto paruoštas I'er tą naktį buv0 ]aba, lliumi. laiką turėjome būti laive,. kug italų ar vokiečių poradio garsintuvus griežia nuotas. Keli laivai. stovinti
be to buvo uždrausta garsi į vandeninį laivą galėjome
’lekentekit! Žemo per 3(>
ma muzika, dideli Stalino, uoste tap pat buvo nusags muzika, šokiai ir kiti triukš-, būtį nuskandinti. Tad tar•uetn gelbėjo žmonėms. Pa
Molotovo, Vorošilovo ir ki tyti įvairiaspalvėm elektros mingesni pasilinksminimai. • paig ir nenorint, šiurpas nužalius eezema. išbėrimas,
spuogus ir kitokias odos
tų “įžymybių” paveikslai lemputėm . Didžiulis Stali
Z
negalavimas. Pirk Žemu
Mat, anot sovietų paieigūnų, krėsdavo,
ypač kai išgiržiandien! Visuose aptieko
puošė stoties sienas.
Sto no biustas, prie uosto angos negalima trukdyti miesto dom> kad keli britų laivai
PASKUTINIS
«« 85c <W)c. 81 00
ties bufetai gražiai papuoš spindėte spindėjo nuo iliui * ramybės.”
1 netoiį Australijos
krantų
PAGERBIMAS
ti. Žinoma tegalėjom vaikš minaejų.
Pasirodė, kad
Pagaliau
po
trijų
dienų,
buvo
nuskandintil
Viena
čioti tik po peroną. Į mies mes pataikėme būti Vladi
O
lapkričio mėn. 10 dieną pa-, naktis buvo ypatingai pavo, * ■ 'T* r-*.,.
tą neišleidžiama.
vostoke per kažkokią revo liekame Vladivostoką. Plau-1 jinga. Buvo ant laivo paVienoj iš šių stočių, ele liucijos paminėjimo šventę, kiame per Japonijos jūrą darytas “black out.” Mat,
gantiška anglė sumanė nu todėl miestas buvo taip pa Australijos link. Mūsų lai-i užtikome kelis japonų karo
sipirkti šokolado. Užėjo į grąžintas.
vas nebuvo visai patogus —1 laivus, kurie per “mistake”
ūse MUSTEROLE for
bufetą pasiklausti. Didžiau
Tai pirmiau galėjo paleisti į mus torpėNebuvo daug laiko “gro vidutiniškas.
sias nustebimas. Kac tai žėtis” Vladivostoku, nes tu buvęs anglų prekybinis lai- dą.
Tačiau laimingai praper daiktas. Bet pasku: bu rėjome pasiruošti kratai. vas padarytas ant greitųjų važiavome nepastebėti ir
vo pareikšta, kad šokolado Ir tikrai, prasidėjo baisi kra keleiviniu, priklausąs Hong- lapkričio mėn. 17 dieną jau
Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Carel
tik Maskvoj tegalima gau ta, kuri nuo dešimtos va Kongui.
JOHN F. EUDEIKIS
At the first sign of the Dionne QuinVisa laivo įgula mes Hong-Konge.
tuplets catehing cold—their chests and
ti — tai prabangos dalykas. landos nakties
tbroats are rubbed with Children’s
_______ ______
tęsėsi iki kiniečiai, tik kapitonas, keli
lilild Musterole — a produet made to
relieve the DISTRESS of
Įdomią sceną teko pama-; dešimtos valandos kitos die- karininkai ir gydytojas bu-i PLATINKITE “DRAUGĄ” promptly
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
tyti nedideliame Tšito mies- nos ryto. Iš mutines, lydibest of care, so mother—you may be
assured
of using just about the BEST
telyj. Čia taip pat gavome mi sovietų pareigūnų, turė Jr
produet made when you ūse Musterole.
(Įsteigta 1889 m.).
MORE than an ordinary "salve”—
keliom minutėm išlipti. Pe jome eit tiesiog į laivą. Mes
vvarming, soothing Musterole helps
break up local eongestion. Also made
rone ir stotyj radom pnsi paskutinieji lietuviai įlipo
in Regular and Extra Strength for
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
those preferring a stronger produet
grūdusių daug žmonių — me į laivą tik kitos dienos
Tel. YARDS 1741-1742
vyrų, moterų ir vaikų. Visi
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Rožė turi erškėčius, dei
gerokai apdriskę. Susėdę
Tel. LAFayette 0727
mantas — kliūtis. Geriau
ant žemės, nes suolų nebu
Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir ftefttadlenlo rytala
sias žmogus taipgi turi silp
U Stoties WHIP (1520). su P. Šaltlmleru.
vo visiems atsisėsd. Vi>:ui
nybes.
nežmoniškai
smirdantis
kvapas.
žmonės paklausti
ką jie čia veikią, atsako,
MENIŠKI — VERTINGI
kad laukią traukinio.
O
PAMINKLAI
KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
paklausti, kada traukinys
MAUZOLEJAI
K VISOSE MIESTO DALYSE
DIENA IR NAKTĮ
ateis, atsako, kad nežiną.
ŽENKLAI
Tam ir laukia, kad jo ne
this cheese
praleisti, nes praleidus sun
that’s digestiblg
PASITIK ĖJIMO MUMIS
ku kitą begauti.
REKORDAS
as milk itself 1
Progai esant tekdavo pa
ši firma virš 50 m. tos pačios
SPREADS! SLICES! TOASTS!
sikalbėti apie Rusiją su
šeimynos rankose!
' M ELTS PERFECTLYI '
NARIAI CUiCAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
traukinio konduktoriais. Ta-

$550,000

PAMINKLAI

• s.

»

Venetian Monument Co.

ŲUINTUPLEtS
SUĖSTCOLDS

Laidotai Direktorius
AMBULANCE

Dieną

lr

Naktį

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Everybody ravės about your
salads, Peg. What’s the secret?

MIRACLE WHIP!
Its "different” Aavor
always makes a hit.
millions AO»ll—Miracle Whip does work tvonders
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia
by far America’s favorite salad dressing.

*************.******

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

KREIPKITftS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fieštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

J?

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pa»
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Californla Avė.
Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehill 0142

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanlca Avenne

Tel. YARda 4908
S. P. MAŽEIKA
3319

Litnanlca

Avenne

Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270
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VYSKUPAS PRANCIŠKUS BŪČYS FILMOJE
"The Story of the Vatican” labai įdomus
4ICERO PARAPIJA PAMINĖJO 30 METŲ SUKAKTI
pasirodymas
Šiomis dienomis World vauja daug kardinolų, arkiBankietas įvyko naujoje moderniškoje salėje Playhouse
teatre rodoma la- vyskupų, abatų, vyskupų, ir

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

bai įdomi filmą, kurios vie- vienuolių. Vyskupų tarpe
šv. Antano parapijos 30 imties, yra tos parapijos aunoje dalyje galima matyti matosi vyskupas Petras P.
metų saikaktis buvo pami- gintini ai.
ir vyskupą Bučį, MIC., ei Būčys, D.D., marijonas, sy
nėta iškilmingomis pamalDalyvavo taip pat sekansenoje Šv. Petro katedroje. kiu su Rytinių Apeigų vie
domis ir hankietu.
! tieji kunigai: J. Mačiulionis,
MIC., S. Adominas, Jer. Bei- Filmą “The Story of the nuoliais. Tai buvo labai di
Rytą iškilmingas šv. Mi noris, C.P., P. P. Cinikas, Vatican” yra pirmoji filmą delis surprizas kiekvienam
šias laikė klebonas kun. Ig. “Draugo” adm., A. Mažuk* apie Vatikano valstybę. Pre lietuviui.
Albavičius, asistoje kun. J. na, MIC. “Laivo” red., J. latas Fulton J. Sheen Ph.
Kiekvienas katalikas tu
Griniaus ir kun.
Abra- Grinius, E. Abramavičius; D., D.D., LL.D., per visą fil rėtų pamatyti šią filmą.
mavičiaus; pamokslą pasa politikierių tarpe matėsi: mą duoda paaiškinimus.
Prelato Sheen paaiškini
kė kun. B. Urba, Šv. Kazi Jerry Viterna, Cicero Col“The March of Time”
mas labai įdomus ir vaiz
miero seserų kapelionas.
lector; Christianson, Cicero [ kompan.ja J?
džiai nupiešia filmos eigą.
■Ąf'
Vakare paminėjimo ban Assesor; daktarai: Palutsis, gavo ir labai dstug gražių
I W°rld PUyh°“3' ?at™'
kietas įvyko naujoje, moder Stone, Gussen, Atkočiūnas ;'lir ,įdonUU “enų P^ar5'
randasi adresu 410 So. Mi
Vienoje
filmos
dalyje
ro

niškoje salėje, kur sutilpo konsulas Petras Daužvardis
chigan Avė., tai yra prie
penki šimtai žmonių. Šalę 1 su žmona, laid. direk. A. Pet doma labai puošni iškilminVan Buren ir Michigan Av.
salės dar yra daug kitų di kus su žmona, Bruno DrakeĮ^a procesija, kurioje daly
delių naudingų pagerinimų, su žmona, prof. K. Pakštas, “ ,
~
kurie kainavo parapijai a- J. Mozeris su žmona ir mo- SdklŲ ApSl(F. KIŪDBS
k'*’* pie $25,000. Parapijos žmo tina ir kiti.
Primintina radio klausy
nės per vasarą ir rudenį su Parapijonai džiaugiasi. Ir
tojams, kad šiandie, antra
dėjo $20,000 Statybos Fon yra kuo džiaugtis, nes da
dienį, 7 valandą vakare iš
dui. Taigi matosi labai di bartinis klebonas kun. Ig.
I stoties WGES bus reguliadelis ir nuoširdus parapijo Albavičius labai darniai veiCicero. — Šakiečių Apsar. i rg antradienio programa, lei
nų veikimas su parapijos kia su parapijonais ir visa-: Klubo laikytame susirinki- j džiama pastangom Peoples
Jounigais.
me lapkr. 12 d. buvo skaito | rakandų krautuvės. Progra
me darbas sekasi.
' Bankiete dalyvavo daug
Parapija ir toliau yra pa mas Labdarių Sąjungos kvie ! moj girdėsime ‘Granadierių’
laiškas į jos būsimą j trio, be to bus dramos, juožymių profesijonalų ir biz siruošusi dirbti Dievo garnierių, kurie, beveik be iš- bei ir tautos gerovei. Rap. seimą, lapkr. 16 d. Kvieti-• įų, smagios muzikos, pramas priimtas. Atstovais iš- , nešimų ir t.t. O iš Peoples
rinkti: Pr. Juška, O. Anta- krautuvės bus gerų žinių
naitienė, M. Nebereizienė ir ’ apie prieš Padėkos Dieną
S. Balsaitė. Be to, nutarta i išpardavimą, kur gera propaaukoti $100.00 iš klubo iž-1 ga visiems nusipirkti ge
do statomos senelių prieg-' riaušių namams reikmenų
Praeitą sekmadienį virš gerinimų ir pastatyta nauja
laudos reikalams ir tuo pa- sumažintomis kainomis.
500 Visų Šventųjų par.api- klebonija, kuri kainavo $40,- čiu įstoti į Labdarių Sąjun
Rep. XXX
jos narių susirinko švęsti 000. Dabar parapija skolos gos garbės narius.
P. J.
parapijos 35 metų jubiliejų.! turi labai mažai ir neužilgo
Visi negalėjo susėsti sykiu ’bus įsteigtas naujos bažnyJUANIS A prie stalo, tai valgyt duota eioa fondas. Kun. Paškausand
FOR
dviem atvejais. Klebonas kas tiki, kad parapijonai
C- Se*' ĮtELIING ME ABOOU
kun. Jurgis Paškauskas la- auksinį parapijos jubiliejų
Šv. Antano Parap. Namų
, bai daug įdomių statistinių švęs naujoje, pilnai išmokėK y/HOLE famiey'
Savininkų
Klubo
susirinki

MY
"V žinių papasakojo iš parapi- toje bažnyčioje.
lOVES 1TI
mas
įvyks
lapkričio
19
d.,
jos 35 metų gyvavimo.
Parapijos bankiete daly 8 vai. vakare mokyklos 8
Savo kalboje, vakarienės
metu kun. Paškauskas pra- vavo daug žymių svečių, pro kambary. Yra daug svarbių
inešė, jog per praeitus 35 fesionalų bei biznierių. Iš reikalų svarstymui. Ateikite
politikierių
respublikonų |MsL
A. F Pocius> pirm
metus parapijos kunigai pa
priešakyje
buvo
Elmer'
krikštijo 2,623 sielų palai Schnackenberg, speaker in
dojo 1,138 mirusius ir “apthe Illinois House of Re- D. L. K. Vytauto draugi
ženijo” 871 poras. Pirmas presentatives. Taipgi daly
ja laikys mėnesinį susirin
pakrikštytas kūdikis buvo
vavo laid. direktoriai Laka* kimą antradienį, lapkričio
Jonas Žilevičius; pirmoji ve
vičiai; kun. P. Cinikas, MIC., 18 d., 7:30 vai. vak. Chica
dybų pora buvo K. Baužas
“Draugo” adm,, kun. dr. A. gos Lietuvių Auditorijos sasu K. Menteraičiūte, o pir Deksnys. Kum B. Grinius lėj, 3133 So. Halsted St. Sumos laidotuvės buvo Liud buvo vakaro vedėjas.
jsirinkimas svarbus, todėl
viko Guginio. šalę to dar
_
....
, I kiekvienas draugas privalo
klebonas pranešė, jog per 14 . ProSram\ ls>lde ParaP' būtinai dalyvauti. Turime
.
jo klebonavimo metų atmo jos vaikučiai. Tuojau po va-.
; , _
. , / . 5.
svarbių reikalų svarstymui,
kėta $33,000 parapijos sko karienes, kuri baigėsi po
sekr.
los, atlikta daug visokių pa- septintos, prasidėjo šokiai.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBU MARŠRUTAS
Dr. Petras Vileišis, žymus
i politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
Lietuvių tremtinių reikalais.

Rockford, š. m. lapkr. 23
d., 5 vai. vakare įvyks pra
kalbos šv. Antano par. salėj,
1005 Ferguson Street.
West Side, Aušros Vartų
lietuvių parapijoj prakalbos
įvyks lapkričio 30 d. 4 vai.
(po mišparų pamaldų) pa
rapijos salėje.

X

Walter Kulis — Sophie
Joseph Rundzus — Mary
Nawrocki.
' Valenti.
Frederick Lentz — ElviFrank Sushausky — Lura Rashinskas.
cile Mais.
Charles Wanagas — CaNiek Servedis — Ann Petherine Hanson.
: frozzive.

E.

Radio

Labdarių Sąjungai
paaukojo $100.00

ROSELANDO PAR. ŠVENTĖ GARBINGA JUBILIEJU
1,138 parapijonai palaidoti per 35 metus

("Draugas”

Acme

telephoto)

Dr. Arthur F. Torrance,
žinomas keliauninkas ir au
torius, Meksikoj sulaikytas.
Jis vedė turtingą Mrs. Ada
Loveland, 60 m. amž., išvy
ko automobiliu į Meksiką ir
tenai važiuojant automobi
lio nelaimėje žuvo ta jo žmo
na. Torrance įtariamas.
•_____________________ „

Kuria šeimos židinį
Howard Kirsch — Helen
\Vaychunas.

į

P.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

K.,

GERESNE ŠVIESA!

DAUGIAU ŠVIESOS!

are common offenders

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

Gausite

100%

daugiau

Jūsų

šviesos

Elektros

vartojant

Bilos

“FLUORESCENT”

Sumažės

Per

—

SKYRIUS

“CABINET MARKERS, PATCHERS,
RIP SAWYERS" ir vyras dirbti prie
"g.ue” preso. Kreipkitės po sekan
čiu adresu:
NO.

407

HELP

PEORIA STREET

VVANTED

Tel.:

MOTERYS

HOLYCOIRT 7832

PAIEŠKAU SAVO BROLIO. Vincen
to Kudirko, kurj per daugeli metų
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 4 8
metų senumo ir yra kilęs iš Suval
kų.
Mariampolės apskr..
Veiverių
pašto, Skriaudžių parapijos ir kai
mo. Atvyko j Amerikų pas mane i
Sheboygan, Wis. apie 1910 metais.
Paskutinias žinutes kas link jo gir
dėjau daOg metų atgal ir sužinojau,
kad jis buvo iškeliavęs dirbti j rudies (iron ore) kasyklas kur ten žie
miuose. Jai kas žino kų nors apie jj,
malonėkite pranešti man po sekan
čiu adresu;

KAZIMIERAS
HELP VVANTED
AD — DF.PT
127 No. Dearborn St.
Tel. Ramlolpb »488—»48»

ŽAVIA EISIĄS PAKIBINKI MAS
SUKNELIŲ
BU U SKELIU
PIRMINIŲ
KOJINIU
POCKET’BOOKŲ
• KORSETŲ
K PUIRIAMS DRABUŽIŲ

KUDIRKA

PAIEŠKOMI AGENTAI

Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime,
laikračių
pa.davinųjime įvairiose kolonijose. Šaukite ■—
CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo
laikų.

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelaukia pagalbos sa REMKITE IR PLATINKiTb
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
vo nelaimėje.

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP
5922

W.

Roosevelt

Rd.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

TeL AUSTIN 1175

AR

LAIKAS

NAMUS

PATAISYTI?

D1NINU ROOM SETS — I'AK
UOK SETS — BEDKOOM SETS
- RŪGS — RADIOS — RE
•RIGERATORK _ WASHERS —
MANGKLS — STOVĖS.

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis

■VU Nailonai!) Adverttoed II

Kontraktorius

Karpenterys

Ir

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi
43 metų patyrimo
West

23rd

Canal

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

Place

5014

PASKOLOS

ir

Pusę!

t.
ADVANCED PHOTOGKAPHY

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

VVIIIK STUDI
l'M5 Wrd 15* Street

"FLUORESCENT" SVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

CHAlibES P. SUROMSKIS & C(\
6921 So. Westem Aveiuie,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

2334 S. Oakley Avė., Cltlec.go. III.

Tel.

šviesą

FARMOS

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suroinskis Company.
Taipgi turime dideij pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
REIKALINGI DARBININKAI
jimų:
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
HELP VVANTED
VYRAI
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $0.500 ir aukšč.
"TOOL MAKERS”
9 3-fletų nuo $9.500
ir aukšč.
Dirbti
prie "jlg and fixture”
ir
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
prie “srnall die” darbų. Darbai die
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
nomis ar naktimis. Kreipkitės prie
7 10-fietų nuo $22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
DIECRAFTERS
mų, visokio didumo su visokiais biz
212 No. Gorpcnter St.
niais. Kam reikalinga gerų farmų.
mažų arba didelių, galima pirkti
“FINISHERS
AND
SPRAYEKS" arba mainyti.
Su visais reikalais
reikalingi dirbti prie rakandų. Krei kreipkitės prie; —
pkitės prie
DARBŲ

"NURSEMAID" reikalinga — paty
rusi. Nereikia valyti ar skalbti. Pap
rastai gaminti valgius. Du vaikučiai.
Prižiūrėti kūdiki. Reikalinga apsi
būti ant vietol. Alga $8.00 i savai
tę. Šaukite

2223

MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

NAMAI

“DRAUGO”

SOREM FURNITURE CO.
448 No. Wells St.

K

Pranešimai

CLASSIFIED

t

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI
IPYI/ITP
“fl8U
I
T 1x1 I EZ tingai

globojami

indeliai rūpeair ligi $5,000 ap

I.OUEST POSSIKI.E PRKES

Virtuvinė

- $8.75/

šviesa -

pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Specialės

Kainos

Krautuvėms

ir

Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė................................ Phone: Canal 2183

PHONE, I APAYETTE 2«13

If you’re past 40, the chanees aro
that your breath will be offensive
ef tener than that of a young person.
Fermcntation of tiny food particlcs
caught by partial platės and den
tures freąuently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple nse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
S t. Louit, Mo.
Bafora Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Broath Smittit

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SS%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION WHIP
1520 Mlocyelea (Top of the Dial>

45 Metai Sėkmingo
Vieno KlŲentol

Patarnavimo,

Nenunkrlaudilant

Nei

Keistuto Savings and Loaa Aseociation yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel.

CALumet 4118

3236 So. Halsted St.
Jos.

M.

Chicago, I1L

Mozeris, Sec'y.

R

t

0BKUGAS
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ĮKURTA NAUJA FEDERALINĖ
AGENTIJA PRIEŠ EIKVOJIMUS

Siūlo atidėti
"primary" balsavimus

APŽIŪRI AUTOMOBILĮ

buvo paskirtą valandą, tik
ne bažnyčioj, o ligoninėj.

l

tęs: Illinois, Iowa, Indiana,' Advokatas John F. TyrMinnesota, Wisconsin, North rell, rinkimų įstatymų spe
Dakota, South Dakota ir cialistas ir valstybių respu
Nebraska.
blikonų partijos centralinio
Įvairiose bendruomenėse komiteto vicepermininkas,
bus sudaryta lokaliniai ko siūlo gubernatoriui Green
Nauja agentija yra kainų mitetai, kurie rengs mitin sušaukti legislatūrą nepapgus ir žmonėms bus aiškina raston sesijon, kad atidėti
administracijos ir civilinio
ma, kaip reikia saugotis ei ateinantį pavasarį įvyksian
pristatymo vartotojų divi
kvojimų perkant, arba var čius “primary“ balsavimus
zijos šaka.
tojant kokius daiktus. Bus valstybėje. Balsavimai, kaip
Agentijocs priešakyje yra imami žmonių pasižadėji paprastai, turi įvykti balan
("Uruugaa” Acme telephoto)
W. H. Conley Wright, Ju mai nieko neeikvoti ir vis- džio mėnesį. Tad reikėtų
Mokslų ir Pramonės Muziejaus Chicagoj prezidentas
nior
kolegijos
dekanas, i ką, neišskyrus nė maisto, juos nukelti į birželio mė
maj.
Lenox R. Lohr ir transportacijos kuratorius D. C.
Agentija apima šias valsty-i atsargai pirkti.
nesį ir sujungti su teisėjų
rinkimais į vyriausiąjį teis Peck apžiūri neseniai muziejui įgytą istorinį automobi
lį. Tai 1907 metų dviejų cilindrų Schacht. Pranešta, kad
mą.
Žuvo berniukas
Bus imtasi
pilna automobilių kolekcija artimoj ateity bus atidaryta.
Tyrrell sako, kad tuo
ir moteris
vykdyti statutą
‘primary” nukėlimu būtų
Pirkite Apsaugos
sutaupyta mažiausiai vie Prisipažino atlikę
Belmont ligoninėje mirė
Iškeliamas aikšttn senas
Ronald Miller, .? metų amž., I miesto statutas, kuriuo re- nas milijonas dolerių išlai 31 plėšimą
Bonus
3040 No. Kostner avė., kurs miantis Cook apskrities au dų. O legislatūros sušauki
Chicago Lawn nuovados
penktadienį automobilio su toritetai gali lengvai iš var mas atsieitų apie 10,000
policija turi Herbert Bierdolerių.
žeistas.
žytinių parduoti nekilnoja
man, 21 m., ir Benny CloSunkvežimio gatvėje už mą nuosavybę, už kurią ne
l wes, 18 m. amž. _ Abu turi
mušta Mrs. Pessie Manus, mokami taksai. Iš varžyti
f policinius rekordus. Pirma
Bildėsis bus
54 m. amž., 6034 So. Win- rių leidžiamas,
jei nemo
sis jau baustas kalėjimu.
chester avė.
kau, taksų šuto prilygsta panaikintas
UNITED
Išpažino atlikę 31 plėšimą.
Apskrities ligoninėje mi nuosybės vertei.
STATES
Chicagos gatvių komiaio-lJų 8PecialybS buv° užPu!’
rė Mrs. Dorothy Kelly, 48
SAVINGS
Šis statutas uutoriCetams nierius Lloyd Johson prane dinėti sunkvežimių vairuo
m. amž., 3960 Ellis avė., ku
BONDS
buvo žinomas, bet nebuvo ša, kad bildėsis naktimis tojus. Jiedu buvo areštuo
ri lapkr. 6 d. buvo automo
AND STAMPS
vartojamas, mat,/t, politi gatvėse bus panaikintas ir ti Missouri valstybėje n
bilio sužeista.
niais sumetimais.
tik dienomis gatvaitės bus parvežti Chicagon.
Be to, keli kili asmenys
i
valomos.
automobilių užmušti. Auto
ON SALE AT YOI'R P0ST0FF1CE0R BANK
mobilių aukų skaičius mies
Jis sako, kad naktinis Daugiau kyla
Nušovė 15 metą
te nuolat didėja.
darbas buvo vykdomas ne Chicagoj kiaušinių kaina
— K. — Kas yra paša
turint pakankamo skaičiaus dar daugiau kyla šalies vy kęs: “Man vientik gaila,
berniuką
naujų sunkvežimių, kurių riausybės dėka. Nes vy kad tik vieną savo gyvybę
Praneš ką
riausybė daug kiaušinių su galiu prarasti už savo ša
Raymond Grattin, 61 m. dabar apturima daugiau.
perka ir siunčia Anglijai.
lį?”
amž., “hamburger stand”
jie girdėję
Frieš vienerius metus
A. — Nathan Hale, kurs
savininkas, 7910 So. Park
Demokratą
mitingas
Angliją atlankė katalikų avė., sutemoje nušovė R. J.
li įaušiilių tuzi iui didžiausia Į savo gyvybę
paaukojo už
kunigas, portestanlų dvasiš Eoward, 15 m. amž, ber
kaina krautuvėse buvo 37 ' Ameriką, lygiai kaip ir diSpringfielde
kis ir žydų rabinas. Lap niuką.
apie 50 dis skaičius kitų amerikie
centai, o šiandie::
Grattan teisinasi
kričio 28 d. Palmer House jis manęs, kad berniukas1 Illinois demokratų parti- centų.
čių. Šiandie mes prašome
jie praneš, ką yra patyrę, ir esąs vagis ir taikosi jį ap-tjos vadai vakar SpringfielTaip yra ir su kitais va’.-, tik dolerių paskolinti per
gom&isiais
produktais.
ką girdėję, Anglijoje apie vngti.
kant Apsaugos Bonus ir
Sakoms, berniukas'de turėjo susirinkimą. Pasidabartinį karą. Jie ten ap- buvo geras vaikai Jis gy dalinta politinėmis idėjomis
Ženklus ginti laisvę, už ku
klausinėjo įvairių sluogsnių veno su tėvais, 7804 So. ir tartasi apie partijos veik
rią jie mirė.
Gal
bus
siunčiami
žmones.
K. — Kur aš dirbu, iš
Park avė.
lą ateityje.
mano uždarbio neatitraukia
i karo laukus
ma jokia suma pirkti Ap
J. A. Valstybes turi daug
saugos Taupumo Bonus ir
priešginininkų kareiviavi
ŠVĘSKITE KALĖDAS TIKRA LIETUVIŠKA DVASIA mui (conscientious abjec- ženklus. Kaip galiu pradė
ti šį pirkinėjimą?
fors). Jie yra sutraukti į
A. — Tai priklauso nuo
21 stovyklą. Dirb ■ visokius
jūsų pozicijos ir nuo rūšies
civilinius darbus.
organizacijos, kur dirbate.
Iškeliamas planas juos
Apskritai kalbant, jūsų perpasiųsti į karo laukus An
dėtinis yra atitinkamiausias
glijon ir Europon kur jie
asmuo, kurs galėtų priimti
štai vaizdas kon- galėtų dirbti ei vii’ liūs dar jūsų sugestiją, kad mylėtu
verto, kuriuos bro bus.
mėte iš išmokamos algos
lis Vladas dalina
atitraukimą įsigyti ženk
savo šviežiai iš
lams ir Bonams. Bankai
Netyčia nušovė
keptas plotkeles.
gali plačiau paaiškinti apie
Kiekviena šeima savo tetą
tokius planus.
turėtų įsigyti šias
Robertą Long, 10 m. amž.,
plotkeles, kad ga netyčiomis revolveriu per
Pastaba. Įgyti Apsau
lėtų tikra lietuviš šovė savo tetą N?ihe Armska dvasia atšvęs Crong, 73 m. amž 2341 W. gos Bonus ir Ženklus kreip
ti šv. Kūčias.
Jackcson bulv. Peršautoji kitės į artimiausį paštą,
banką, arba taupumo ir sko
Siųskite užsaky netrukus mirė
linimo sąjungą: arba rašy
mus broliui Vla
kite U. S. iždininkui, Wadui 2334 So. Oak
FINANCE AND LOANS
shingtone, D. C.
Finansai tr Paskolos
ley Avė., Chicago,
Illinois.
Chicagoj įkurta federali
nė agentija (biuras) kovai
prieš visako eikvojimus. Tas
yra ryšium su pilnutine de
mokratijos apsauga vyk
dant šalies įsiginklavimą.
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X Ateitininkų Draugovė

praeitą sekmadienį Šv. Jur
gio parapijos salėj suruoš
tam vakarui davė didelio pa
sigerėjimo ir tikro lietuviš
ko skonio programą. Ypa
tingai visus sužavėjo lietu
viški šokiai (baletas): “Ku
bilas,” “Voverytė” ir k. Taip
pat artistiškai pačios baletmeisterės Piliponytės ir stu
dento Reneckio buvo įscenizuotas šokis “Suktinis.”
X Aušros Vartų parapija
praeitą sekmadienį šventė
savo globėjos Panelės Šv.
Aušros Vartuose šventę. Su
ma buvo iškilminga, su asista. Po sumos procesija.
Graži dabar bažnyčia, dar
gėlėmis išpuošta, buvo pil
na žmonių.

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

jmsam
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X Port Washington, Wis.,
X P. Katilius, katalikiš lapkričio 16 d. įvyko Lietu
ko Susivienymo generalis vos ir tremtinių klausimais
organizatorius, šią savaitę prakalbos, kuriose žmonės
darbuosis pietinėj miesto da- suaukojo $32.35. Daug kas
ly. Tikimosi, išdigs naujaU® susirinkusių aukojo po
kuopa So. Chicago, ir bus j d°'eri> o Marcelė Bendikieatgaivinta susilpusi West/n® $2.50, Ant. Mockus $1.50,
o be to, iš Mockų šeimos ir
Pullmane.
kiti dar aukojo po dolerį,
X Labdarių Sąjungos sei
X Sheboygan, Wis. — Ne
mas praėjusį sekmadienį
puikiai pavyko. Buvo virš kalto Prasidėjimo Šv. Pane
200 atstovų, daug svečių, au- l®8 lietuvių parapijos salėje
kų netoli trys tūkstančiai Lietuvos klausimais įvyko
dolerių. Plačiai bus aprašy prakalbos lapkričio 16 d.
ta rytoj labdarių skyriuje. [ Prakalbas paįvairino gražus
'mergaičių choras lietuviškoX $v. Juozapo draugija, mis dainelėmis. Šioj lietuvių
No. Side, viena žymiaušių kolonijoj lietuvių tremtinių
toj parapijoj draugijų, pra reikalams surinkta $58.02.
eitą sekmadienį turėjo šau Daug kas aukojo po dolerį,
nų vakarą — bankietą. Gra o kiti didesnes sumas, kaip
žią programą paįvairino dr- pavyzdžiui, kun. kleb. J. J.
gijos veikėjai-veteranai ir Šlikas $5.00, Kazimieras Vai
*. *
žymūs parapijos darbuoto tikėnas
$5.00. Mrs. Kazlaus
jai: J. Kupčiūnas,'A. Šakys, kienė $2.00, A. Juknialis $2,
V. Kaitulis, K. Rauskinas Kaz. Karkazas $2.00. Tiek
ir kt. Programai vadovavo port Washingtone, tiek Shestambus veikėjas V. Rėkus, boygane prakalbų suruošiX G. Grigoniūtės, 4427 me daug širdies įdėjo kun.
S. Francisco Avė., buvo ruo kleb. J. J. Šimas, kuris šio
šiamos šaunios vestuvės sek se vietose gražiai tvarko dva
madienį, 16 d. lapkr., bet ainius reikalus.
nelaimė, jaunoji staiga su
X Kun. J. Dambrauskas,
sirgo: turėjo 'pasiduot sku
biai operacijai. Vestuvių MIS., Aušros Vartų parapipuota įvyko Darius Girėnas i jos klebonas vakar išvyko
salėj, tik, žinoma, nedaly-1 trumpam poilsiui pas savuovaujant jaunajai, šliūbas sius į Rytus.

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —
FF

EEN.. J KAZANAUSKAS. See.
TURTAS VIRI *1.100,000.

Bolševizmo Siaubas Lietuvoje
I

Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”
Turi 64-ius puslapius..................... Kainuoja tik

35c
$12.50

50 ekzemploriai kainuoja tik.........................
100 ekzempliorių kainuoja tik

FREE

Knygos užsakimus siųskite į:
/r

P444

$20.00

Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

COMPANY

Phone DEARBORN

FF

Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS

ROtBH c. •OIODIATT,

IK W. MADttOM IT.

2202 W. Cermak Rd.

j

X Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijoj per prakalbas
kurios įvyko lapkričio 14 d.,
surinkta $45.26. Daug kas
aukojo po dolerį, o stambiau
kun. kleb. A. Martinkus $10;
Uršulė Aukškalnienė, Ona
Augaitė, Mar. Žilaitė, Barb.
Pankauskienė, Teodora Stučinskienė, Kaz. Ivanauskas
ir Ona Zdanevičiūtė po du
dolerius. Kun. klebonas A.
Martinkus labai daug nuo
širdumo parodė ruošdamas
prakalbas.

MACHINES

— tMAll MONTNIT FAVMINTI —

Mutual Federal
Savings

1

X Lituanistikos Semina
ras atšaukiamas lapkričio
20 d. (Padėkos Dieną). Stu
dentai kviečiami susirinkti"
lapkričio 27 d., 8 vai. vaka
re, Chicago universitetan,
International House, 1414
East 59 St. (antras aukš
tas, Room 13). Prof. K.
Pakštas skaitys paskaitą te
ma Vytauto laikų Lietuvos
ekspansija.

mu

PASKOLOS

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

>

Draugas", 2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS
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